
1º DIA – LISBOA / MUNIQUE / 
PEQUIM

Comparência no aeroporto de 
Lisboa 120 minutos antes da partida. 

Assistência Tryvel nas formalidades de 
embarque. 14h20 – Partida no voo da 

Lufthansa com destino a Munique. 18h20 
– Chegada a Munique e mudança de avião.

19h10 – Continuação da viagem em voo 
Lufthansa com destino a Pequim. Refeições 

e noite a bordo.

2º DIA – PEQUIM
Chegada a Pequim pelas 10h35. Início da visita 

de cidade de Pequim. Check in no Hotel Jianguo 
4**** ou similar. Almoço no hotel. De tarde, visita do 

Templo do Céu complexo de templos taoistas, que é 
o maior do seu género em toda a China, considerado 

Património da Humanidade pela Unesco desde 1998. 
Ao final do dia, jantar no hotel e alojamento.

3º DIA – PEQUIM
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita de dia 

inteiro à cidade de Pequim, incluindo a Praça de Tianamen e a 
Cidade Proibida. Visita ainda do Palácio de Verão com passeio 

de barco no Lago Kunming. Almoço em restaurante durante a 
visita. De tarde, assistência ao espetáculo acrobático no Teatro 

Chaoyang. Jantar no hotel e alojamento.

4º DIA – PEQUIM
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída para visita à Grande 

Muralha (sector de Badaling) onde caminharemos ao longo desta 
incrível maravilha, a única construção feita pela mão do homem visível 
do espaço. Continuação depois para visita aos históricos túmulos 
da dinastia Ming, localizados a cerca de 48 Kms da cidade e que 
formam o maior complexo fúnebre do país, sendo uma das mais bem 
preservadas obras de arquitetura chinesa do séc.XV. Para aceder aos 
túmulos, atravessaremos o “Caminho do Espírito”. Almoço durante a 
visita. Regresso ao hotel. À noite, jantar no restaurante Quanjude para 
degustar o delicioso e afamado “pato à Pequim”. Regresso ao hotel 
e alojamento.

5º DIA – PEQUIM / XIAN
Pequeno-almoço buffet no hotel. Transporte do hotel para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida pelas 10h50 em voo com destino 
a Xian. 13h00 – Chegada a Xian e transporte para o restaurante para 
almoçar. De tarde, visita do Pagode dos Gansos Selvagens. Transfer 
para o Grand Noble Hotel 5***** ou similar. Jantar e alojamento no 
Hotel.

6º DIA – XIAN
Após o pequeno almoço, visita do Exército de Terracota (grande 
conjunto de esculturas de guerreiros e outras peças em terra cota, 
encontrado acidentalmente por agricultores). Almoço em restaurante. 
À noite, transporte para o Restaurante do Teatro da Dinastia Tang, onde 
será servido o jantar acompanhado por um espetáculo de música e 
dança chinesa. Regresso ao Hotel e alojamento.

7º DIA – XIAN / SHANGHAI
Pequeno almoço no hotel. Transfer para o aeroporto e partida pelas 
09h30 em voo com destino a Shanghai. Chegada a Shanghai pelas 
11h45 e transporte para o restaurante para almoçar. De tarde, visita à 
cidade de Shanghai a maior cidade da China. Visita do Jardim Yu, do 
Templo do Buda de Jade e o Templo Chenghuan Miao. Continuação 
das visitas de Shanghai, nomeadamente a Nanjing Road (principal rua 
comercial da cidade) e a zona de Bund (área da cidade junto ao rio 
onde se localizam diversos antigos edifícios coloniais). Continuação 
para o Downtown Holiday Inn Hotel 4**** ou similar. Jantar no hotel. 
Alojamento.

8º DIA – SHANGHAI / SUZHOU / SHANGHAI
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita dia inteiro com almoço 
incluído em Suzhou. Visita da colina Tiger Hill. É conhecida por sua 
beleza natural, bem como locais históricos. O morro é assim chamado 

porque é dito para se parecer com um tigre agachado. Outra lenda diz 
que um tigre branco apareceu na colina para guardá-lo após o enterro 
do rei Helu. A colina é muitas vezes referida em paralelo com o “Leão 
de montanha”, uma outra colina perto de Suzhou que se assemelha 
claramente a um leão sentado. Visita ao Mestre de Nets Gardens, o 
jardim demonstra habilidades de adeptos paisagistas chineses “para a 
síntese de arte, natureza e arquitetura para criar obras-primas únicas 
metafísicas”. Regresso a Shangai. Jantar no hotel. Alojamento.

9º DIA – SHANGHAI / GUILIN
Após o pequeno-almoço, transporte do hotel ao aeroporto para 
embarque pelas 12h45 no voo com destino a Guilin. 15h45 – Chegada 
e visita da Gruta das Flautas (nome proveniente das canas verdes que 
crescem no exterior e que os locais usam para fazer flautas), do Monte do 
Tronco do Elefante (morro que se assemelha ao tronco de um elefante). 
Lunch box. Transporte para o Hotel Waterfalls 4**** ou similar.
Jantar no hotel. Alojamento.

10º DIA – GUILIN - CRUZEIRO NO RIO LI
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída pela manhã para realização de 
um cruzeiro pelo Rio Li, durante o qual podemos admirar as tranquilas 
montanhas envolventes e os campos de bambu. Almoço a bordo. Visita à 
pequena povoação de Yangshuo. Jantar no hotel. Alojamento.

11º DIA – GUILIN / HONG-KONG / MACAU
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita de Guilin, cidade onde durante 
séculos, artistas tentaram recriar a sua beleza natural através de pinturas, 
com o Palácio do Princípe Jingjiang e almoço em restaurante. Transporte 
até ao aeroporto de Guilin, e partida pelas 16h40 em voo com destino 
a Hong-Kong. 18h10 – Chegada a Hong Kong transfer para o cais para 
embarque em jetfoil para Macau. Chegada a Macau e transfer do Cais 
para o Hotel Lisboa 5***** ou similar. Jantar e alojamento no hotel.

12º DIA – MACAU
Pequeno-almoço no hotel. Visita de Macau, incluindo o almoço no 
restaurante giratório da Torre de Macau, o que nos permitirá usufruir de 
uma magnífica paisagem sobre a cidade. A Cidade do Santo Nome de 
Deus de Macau é topograficamente uma das mais famosas do extremo 
oriente. Visitaremos os pontos mais interessantes da cidade como sejam: 
o Templo A-Ma, construído durante a Dinastia Ming, o qual inspirou o 
nome de Macau; as ruínas da Igreja de S. Paulo, construídas pelos 
Jesuítas em 1602 e incendiada em 1835 e que é o mais representativo 
dos monumentos de Macau; o Largo do Senado com a sua típica calçada 
portuguesa simbolizando as ondas do mar; e casino. Jantar e alojamento 
no Hotel.

13º DIA – MACAU / HONG-KONG / MUNIQUE
Pequeno-almoço e transfer para o cais para embarque em jetfoil para 
Hong Kong. Após chegada a Hong Kong, a visita começa pelo Pico 
Victoria, seguido de Repulse Bay. Continuação para a baía de Aberdeen, 
onde se podem observar milhares de pescadores e suas famílias vivendo 
em juncos. Nas águas se nasce, se vive e se morre. Centenas de juncos 
aglutinados numa atmosfera chinesa que nos transporta para séculos 
passados. Passeio de Sampan (barco típico) na baía de Aberdeen e 
almoço Dim Sum no restaurante flutuante Jumbo. De tarde, visita do 
Ladies Market para últimas compras. Tempo livre em Hong-Kong para 
visitas adicionais e/ou compras. Hong-Kong é um paraíso de compras, 
a maioria do comércio da cidade não pára, seja nas zonas comerciais 
de Tsim Sha Tsui, Nathan Road ou Causeway Bay, seja nos mercados de 
Yau Ma Tei, Mong Kok (também conhecido por Ladies Street), ou Stanley 
Market. Jantar em restaurante e assistência à Sinfonia de laser desde o 
Tsimshatsui Cultural Center e à iluminação noturna desta cidade que é 
muitas vezes denominada de “Las Vegas do Oriente”. Transfer para o 
aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque. 23h50 – Partida 
em voo da Lufthansa com destino a Munique. Noite e refeições a bordo.

14º DIA – MUNIQUE / LISBOA
05h15 – Chegada a Munique, mudança de avião e transito para o voo 
final.
11h15 – Partida com destino a Lisboa.
13h20 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado.
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento Tryvel durante toda a viagem;
• Passagem aérea em voos regulares nos percursos Lisboa / 
Frankfurt / Pequim + Hong Kong / Munique / Lisboa em voos 
regulares da Lufthansa com direito ao transporte de 23 kgs de 
bagagem;
• Passagens aéreas em voos regulares nos percursos Pequim / Xian 
/ Shangai / Guilin/ Hong Kong com direto ao transporte de 20 kgs 
de bagagem;
• Jet Foil no percurso entre Hong Kong – Macau –Hong Kong;
• Transporte privativo durante todo o circuito;
• 14 dias de viagem / 11 noites de estadia em hotéis de categoria 
4**** e 5*****;
• Todas as visitas conforme mencionadas no programa, com guias 
locais especializado em espanhol ou português;
• Todas as refeições mencionadas no programa (12 almoços + 12 
jantares) num total de 24 refeições (sendo que há um almoço em 
box lunch);
• Seguro de viagem Multiviagens – MIP € 30.000;
• Bolsa de viagem Tryvel com informação sobre a viagem e o 
destino;
• Taxas hoteleiras, de turismo e Iva em vigor à data de 05.12.2018;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de € 497,96 
por pessoa à data de 05.12.2018 a reconfirmar à data de emissão 
das passagens aéreas;
• Visto de entrada na CHINA (no valor de Usd 130,00 por pessoa à 
data de 05.12.2018 – a reconfirmar à data de emissão).

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços não mencionados e extras efetuados durante 
a estadia tais como telefonemas, minibar, lavandaria, excursões 
opcionais, etc.
• Bebidas durante as refeições.

NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante 
as disponibilidades de voos e alojamentos à data da V/ reserva. 
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações 
em caso de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de 
combustível e/ou eventuais novas taxas. Valor do Usdólar à data de 
05.12.2018 : USD= EUR 0,87

18 A 31 OUTUBRO 2019

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

3.950€

585€

China

Imensa, misteriosa, contraditória, milenar, futurista, 
caótica e extenuante... uma viagem desde Pequim, a 
capital, onde visitaremos umas das 7 maravilhas do 
mundo. A Grande Muralha da China, e a enigmática 
Cidade Proibida, o Palácio de Verão, até à futurista e 
cosmopolita Xangai, sem descurar o incrível exército 
de soldados de Terracota em Xian, os arrozais 
de Yangshuo, e a mística Guilin nas suas belas 
montanhas e ancestrais pescadores jangada e 
seus corvos. Macau, um dos últimos redutos 
europeus na Ásia, de “língua portuguesa”, é a 
Las Vegas do Oriente. Nas ruas, néons vibrantes 
concorrem com lanternas chinesas, os 
coloridos bazares, disputam o protagonismo 
às fachadas ultramodernas dos edifícios 
de multinacionais, enquanto cerca de três 
dezenas de casinos megalómanos se 
opõem a graciosos edifícios coloniais.

CHINA


