
Saída 04 Outubro

Parte Aérea Emirates
(via Dubai)

US$ 1.460,00 + Taxas
Classe econômica

Executiva a consultar
 

03, 05 ou 09x s/juros nos cartões Amex, 
Visa ou Mastercard

 

*A companhia se reserva o direito de alterar a 
frequência e horário dos voos.*

** Somente a emissão garante a tarifa e a forma de 
pagamento.** 

 Parte Terrestre 
US$ 5.550,00

  p/pessoa em apto DBL
(Base 15 passageiros)

Suplemento individual: US$ 1.600,00
Entrada de 30% e saldo em 06x sem juros.

Pagamento inicial em Janeiro de 2019. 
Os valores serão convertidos para reais 

ao câmbio do dia do pagamento.
 

Os hotéis mencionados poderão ser substituídos por 
outros da mesma categoria em caso de circunstâncias 

alheias a nossa vontade.
 Consulte política de cancelamento da agência.

?17 noites de hotel 4*, com café da manhã diariamente;
?13 refeições no total (9 almoços, 1 lunch box e 3 jantares) 

Jantar do pato laqueado em Pequim;
?Late check out em Hong Kong;
?Traslados em todas as cidades;
?Maleteiros (1 volume por pessoa);
?Trechos aéreos (não reembolsáveis): 3 internos e 1 

internacional (Pequim/Xian-Xian/Guillin-Guillin/Hangzhou- 
Shanghai/Hong Kong)

?Trem de Hangzhou a Shanghai;
?Trem magnético de Shanghai ao aeroporto;
?Passeio noturno pelos lagos em Guillin;
?Cruzeiro pelo Rio Li  de Guillin;
?Passeio noturno pelo Rio Huangpu (Shanghai);
?Shows inclusos: Show de dança e baile Dinastía Tang 

(Xian), Show sobre as águas de Liu San Jie (Yangshou), 
Show sobre o lago de Liu San Jie (Hangzhou), espetáculo de 
acrobacia em Shanghai;

?Seguro de viagem (até 80 anos),
*Acima desta idade consulte valor adicional;
?Gorjetas a guias e motoristas;
?Acte. Portosul com mínimo de 15 participantes.
?Não inclui: telefonemas, lavanderia, frigobar e todo o 

que não constar como incluso.

?Passaporte válido até Maio de 2020,

?Visto da China (não incluso),

?Carteira Internacional da Vacina da Febre Amarela.



04 Out - Sex - Porto Alegre - São Paulo

05 Out - Sab - São Paulo - Dubai - 
Pequim

Em horário oportuno embarque com destino 
a Pequim com conexão em Dubai.

07 Out - Seg - Pequim 

Café da manhã e início das visitas a esta 
grandiosa cidade. A primeira parada será no  
Palácio Imperial e Praça Tian Na Men. Após o 
almoço continuaremos as visitas ao Templo 
do Céu e passeio de triciclo pela zona dos 
Hutong finalizando o dia com o jantar do Pato 
Laqueado.

Apresentação no Aeroporto Salgado Filho 
para embarque com destino a São Paulo e 
aguardar conexão para Dubai. 

11 Out - Sex - Xian - Guillin

12 Out - Sab - Guillin 

Café da manhã. Em horário oportuno 
traslado ao aeroporto para embarque com 
destino Hangzhou. Faremos um passeio pela 
Rua Hefang, jantar incluso.

Café da manhã; combinaremos o horário 
para o traslado até o porto e iniciar o nosso 
Cruzeiro pelo Rio Li. Neste passeio 
poderemos apreciar as belas paisagens entre 
Guillin e Yangshuo. Será oferecido um 
Lanche Box para nosso almoço. Teremos 
tempo livre para passear pela rua Oeste. 
Marcaremos um horário para encontro e 
assistir o imperdível show de impressões de 
LIU SAN JIE. Após o Show voltaremos de 
ônibus até Guillin.

Após o café da manhã, realizaremos um 
passeio de barco pelo Lago Oeste e visita do 
Islote San Tan Yin Yue. Visita da Pagoda de 
Seis Harmonias. Almoço, após visita ao 
Monastério da Alma Escondida e a Colina 
Feilai e  antes de voltar ao hotel visitaremos 
uma plantação de Chá “Pozo de Dragón”. De 
noite nos encontraremos para assistir ao 
espetáculo de Impressões do Lago Oeste.

Café da manhã, saída para visita ao Museu 
dos Guerreiros Terracotas e finalizando 
iremos para o almoço. Na parte da tarde visita 
ao Maior Pagoda da Oca Selvagem. 
Poderemos subir na muralha que rodeia a 
cidade antiga de Xian. A noite temos um show 
de danças e músicas da dinastia Tang com 
comida típica. Retorno ao Hotel.

17 Out - Qui - Shanghai - Suzhou - 
Shanghai

20 Out - Dom - Hong Kong 

06 Out - Dom - Pequim 

Chegada, traslado ao hotel e hospedagem.

10 Out - Qui - Xian

Após o café visita ao Palácio de verão e em 
horário a ser informado traslado ao aeroporto 
para voar até Xian. Traslado ao Hotel. Tempo 
livre para passear pelo centro da cidade e 
proximidades do hotel.

Café da manhã. Em horário a combinar 
traslado ao aeroporto para embarque com 
destino a Guillin. Na chegada iremos direto 
para o  Almoço. Após visita à Gruta De 
Flautas de Bambú, continuaremos com o 
passeio ao redor dos lagos de Shanhu e 
Ronghu e as Pagodas Gêmeas. Passeio 
noturno de barco pelos Lagos. Retorno ao 
Hotel e hospedagem.

13 Out - Dom - Guillin - Hangzhou

14 Out - Seg - Hangzhou 

15 Out - Ter - Hangzhou - Shanghai 

Café da manhã e visita ao Jardim Yuyuan no 
centro histórico, Museu de Shanghai (com 
audio incluso). Passearemos pela praça do 
Povo. Após, visita a uma fábrica e loja de seda 
natural. Almoço incluso e finalizaremos 
visitando os Bairros: Sin Tian Di e Bairro 
Francês. À noite Espetáculo de acrobacia. 

Café da manhã; dia livre para compras pelas 
ruas perto do hotel. Sugestão de um passeio 
a mercados Fake famosos de Shanghai.

Café e hoje viajaremos no famoso trem 
magnético que nos levará até o aeroporto de 
Shanghai, para embarque com destino a 
Hong Kong. Chegada e hospedagem. Tempo 
livre para aproveitar o resto do dia.

16 Out - Qua - Shanghai 

Café da manhã. Saída para visita a esta 
cidade também chamada de Veneza do 
oriente onde poderemos visitar suas ruelas 
com casinhas muito antigas Tua Pingjiang. 
Também faz parte do passeio a Colina do 
Tigre e o Jardim de Bonsai. Almoço incluso.

18 Out - Sex - Shanghai 

Após o café da manhã realizaremos um city 
tour de meio dia por Hong Kong, visitando 
Victoria Peak, Repulse Bay, Aberdeen. 
Restante do tempo livre. À noite sugerimos 
passeio de barco pela baia de Hong Kong 
para ver a cidade iluminada.

21 Out - Seg - Hong Kong - Macau - 
Hong Kong 

Após o café nosso passeio será de 9 horas 
de duração. Atravessaremos de Ferry com o 
nosso guia acompanhante até Macau. 
Almoço incluso. Retorno no fim da tarde.

Após o café da manhã, realizaremos uma 
emocionante visita à Grande Muralha da 
China (trecho Badaling). Almoço. Parada 
para ver externamente o Parque Olímpico e 
os estádios. Retorno ao hotel. Quem sabe 
uma caminhada pela famosa rua Wangfujing 
para finalizar o dia.

09 Out - Qua - Pequim- Xian

Café da manhã e partida para conhecer a 
bela e moderna SHANGHAI. Hoje viajaremos 
de trem e nossas malas serão transportadas 
direto ao hotel de Shanghai de ônibus. Direto 
da estação de trem iremos visitar o Templo de 
Buda de Jade. Almoço incluso e após passeio 
pelo Calçadão. Hospedagem.

19 Out - Sab - Shanghai - Hong Kong 

23 Out - Qua - Dubai - São Paulo - Porto 
Alegre

22 Out - Ter - Hong Kong - Dubai 
Café da manhã. Tempo livre até as 19:00 

hrs. quando deveremos liberar o hotel. Em 
horário oportuno, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino a Dubai.

Chegada e embarque com destino a Porto 
Alegre. Fim dos nossos serviços. A Portosul 
Turismo agradece a preferência.

08 Out - Ter - Pequim  


