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1.º Dia | 15 Outubro
Lisboa | Dubai | Pequim 
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da partida. 
Saída às 14h15 com destino a Pequim 
(via Dubai). Noite e refeição a bordo. 

2.º Dia | 16 Outubro
Pequim
Chegada a Pequim às 15h25 (hora 

local), assistência pelo guia local e 
transporte até ao Hotel 4*. Jantar e 
alojamento no hotel. 

3.º Dia | 17 Outubro
Pequim
Pequeno-almoço. Saída para visita 

de dia inteiro à cidade de Pequim, 
incluindo a Praça de Tianamen, a 
Cidade Proibida e o Templo do Céu, 

complexo de templos taoístas, que 
é o maior do seu género em toda 
a China, considerado Património da 
Humanidade pela Unesco desde 
1998. Visita ainda do Palácio de Verão. 
Almoço durante a visita. À noite, jan-
tar em restaurante local para provar o 
delicioso e afamado “Pato à Pequim”. 
Regresso ao hotel e alojamento. 

4.º Dia | 18 Outubro
Pequim 
Pequeno-almoço. Saída para visita 

à Grande Muralha e caminharemos 
ao longo desta incrível maravilha, 
a única construção feita pela mão 
do homem visível do espaço. Con-
tinuação depois para visita a um 
dos históricos túmulos da dinastia 
Ming, localizados a cerca de 48 Kms 

da cidade, os quais formam o maior 
complexo fúnebre do país, sendo 
uma das mais bem preservadas obras 
de arquitetura chinesa do séc. XV. 
Para aceder aos túmulos, atravessare-
mos o “Caminho do Espírito”. Almoço 
durante a visita. 

Jantar. Alojamento no hotel. 

5.º Dia | 19 Outubro
Pequim | Xi’ An 
Pequeno–almoço. Transporte ao 

aeroporto. Formalidades de embar-
que e partida com destino a Xi’An. 
Chegada ao aeroporto de Xi’An e 
início imediato da visita de Xi’An, 
incluindo o almoço. Visita do Exér-
cito de Terracota (grande conjunto 
de esculturas de guerreiros e outras 
peças em terracota, encontrado 

Preço por pessoa
 Em quarto duplo | € 3.440          Em quarto individual | € 4.095
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acidentalmente por agricultores). Ao 
final da tarde visita das muralhas da 
cidade, de onde poderemos observar 
o por do sol, caso o tempo permita. 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. No final do jantar chegada 
ao hotel 4*. Alojamento. 

6.º Dia | 20 Outubro 
Xi’ An | Shanghai 
Pequeno-almoço. Saída para o úl-

timo contacto com Xi’An, incluindo a 
visita ao Pagode dos Grandes Gansos 
Selvagens. Visitaremos também o 
Museu Banpo em Shaanxi, onde atual-
mente se podem ver artefactos das 
onze dinastias chinesas. Almoço se-
guido de transporte para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida 
com destino a Shanghai. Chegada a 
Shangai, assistência pela guia local e 
primeiro contacto com a maior cidade 
do país, passando pela zona de Nanjing 
Road (principal rua comercial da cida-
de) e a zona de Bund (área da cidade 
junto ao rio onde se localizam diversos 
antigos edifícios coloniais). Jantar, 
seguido de transporte para o hotel 4*. 
Check-in e alojamento no hotel. 

7.º Dia | 21 Outubro
Shanghai 
Pequeno-almoço. Saída para a visi-

ta de dia inteiro à cidade de Shanghai, 
incluindo o almoço. Visita do Jardim 
Yu, do Templo do Buda de Jade e do 
Museu de Shanghai, museu de arte 
chinesa, com uma vasta coleção de 
antigas peças de arte em bronze, 
cerâmica, pinturas e caligrafias. Ao 
final da tarde, jantar seguido de um 
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espetáculo de Acrobacia Chinesa no 
Circo ERA, uma das mais antigas artes 
de palco do país. Regresso ao hotel 4* 
e alojamento.

8.º Dia | 22 Outubro
Shanghai | Suzhou | Shanghai 
Pequeno-almoço. Partida de com-

boio para Suzhou, encantadora cida-
de fundada 600 anos A.C. bem co-
nhecida pelas suas sedas e bordados, 
e pelos seus canais. Visita do jardim 
Zhuozhengyuan, da Montanha Tigre 

e de uma fábrica de seda. Almoço 
incluído durante a visita. Regresso a 
Shanghai, para continuação da visita 
da cidade, passando por Xintiandi 
(zona pedestre da cidade) e pelo 
bairro da Concessão Francesa, zona 
onde mais se desenvolveu a cultura 
europeia, por ter sido um “enclave” 
europeu na cidade, de 1849 a 1946. 
Jantar e alojamento no hotel. 

9.º Dia | 23 Outubro
Shanghai | Hong-Kong
Pequeno-almoço. Transporte do 

hotel ao aeroporto para partida com 
destino a Hong-Kong. Chegada ao 
aeroporto de Hong-Kong, assistên-
cia local e início da visita de Hong 
Kong, com almoço incluído. A visita 
incluirá a zona de Aberdeen, onde se 
podem observar milhares de pes-
cadores e suas famílias vivendo em 
juncos. Visita ainda do Pico Victoria, 
de Repulse Bay e do Templo Wong 
Tai Sin. Chegada ao hotel 4*. Jantar 
e alojamento no hotel. 

10.º Dia | 24 Outubro
Hong-Kong | Macau | Hong-Kong
Pequeno-almoço. Transporte do 

hotel até ao cais de embarque para 
transporte de jet-foil até Macau. Após 
cerca de 50 minutos de travessia, 
chegada a Macau, assistência pelo 
guia local e transporte até ao centro 
da cidade para início da visita de 
Macau, incluindo o almoço. 

Visita aos pontos mais interessan-
tes da cidade como sejam: o Templo 
A-Ma, construído durante a Dinastia 
Ming, o qual inspirou o nome de Ma-
cau; o Palácio Episcopal; o morro da 
Penha de onde se obtém uma ópti-
ma vista sobre a cidade; 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, etc... Jantar ainda em Macau 
no restaurante giratório da Torre de 
Macau, o que nos permitirá usufruir 

China, Macau & Hong Kong
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O preço inclui:
n Passagem aérea em classe turística Lisboa/ Pequim + Hong Kong/ Lisboa 

(via Dubai) em voos regulares Emirates; 

n Passagem aérea Pequim / Xi ‘An / Shangai / Hong Kong com a China 
Eastern Airlines em classe económica;

n Assistência e transportes privativos Aeroportos / Hotéis / Aeroportos; 

n Estadia de 9 Noites de alojamento em hotéis de 4* incluindo o peque-
no-almoço diário; 

n Programa em regime de pensão completa no total de 19 refeições; 

n Transporte em autocarro de turismo com ar-condicionado, durante todo 
o circuito acima mencionado; 

n Transporte em jet-foil Hong Kong / Macau / Hong-Kong; 

n Visitas e entradas conforme mencionadas no itinerário, acompanhadas 
por guia local em português ou espanhol; 

n Taxas de aeroporto, segurança, e combustível (343€ à data de 23/09/2015 
(valor estimativo, a reconfirmar); 

n Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA (em vigor à data de 23/09/2015; 

n Serviço de bagageiros nos hotéis; 

n Seguro de viagem Especial OasisTravel (incluindo seguro de cancela-
mento e capital MIP 60.000€); 

n Bolsa de viagem contendo material informativo sobre a viagem e os 
locais a visitar;

n Acompanhamento por representante OasisTravel durante toda a viagem;  

n Visto de entrada na China (35€ à data de 23/ 09/ 2015, valor a reconfirmar 
à data de emissão). 

O preço não inclui: 
n Quaisquer serviços não mencionados na rubrica “Serviços Incluídos” e 

extras efectuados durante a estadia tais como telefonemas, minibar, 
lavandaria, excursões opcionais, bebidas durante as refeições; etc.. 

Nota – Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer 
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para estas 
datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas 
oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável entregar o passaporte com a validade mínima de 6 
meses após ínicio da data da viagem.

de uma magnífica paisagem sobre 
a cidade. No final do jantar, regresso 
de jet-foil a Hong-Kong, e transporte 
de regresso ao hotel. Alojamento. 

11.º Dia | 25 Outubro
Hong-Kong 
Pequeno-almoço. Dia inteiramen-

te livre em Hong-Kong para visitas 
adicionais e/ ou compras (check-out 
dos quartos até às 12h00). Almoço 
incluído. No final do dia, saída do 
hotel para jantar seguido de trans-
porte para o aeroporto de Hong 
Kong. Assistência nas formalidades 
de embarque. 

12.º Dia | 26 Outubro 
Hong-Kong | Dubai | Lisboa 
Após as formalidades de embar-

que, partida às 00h35 com destino 
ao Dubai. Noite e refeição a bordo. 
Chegada ao Dubai, mudança de voo 
e partida de novo com destino a Lis-
boa. Chegada às 12h35 ao aeroporto 
de Lisboa. Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes


