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6º DIA:  XI’AN  MP
Pequeno-almoço. Visita do Museu dos Guerreiros de Terra-
cota, uma das mais importantes escavações arqueológicas 
do século XX, descobrindo o grande exército de guerreiros, 
cavalos e carros de guerra. Descubra o Grande Pagode de 
Dayan, o Grande Ganso Selvagem (sem subir). A magia do 
oriente continua no Grande Pátio de Gao, residência de um 
antigo oficial da Dinastia Ming, onde poderá assistir a um 
tradicional teatro de marionetas chinesas. Almoço em res-
taurante local. Ao final do dia, desfrute de um jantar espe-
táculo (opcional) que o fará regressar ao tempo glorioso da 
Dinastia Tang. Alojamento.

7º DIA:  XI’AN - LHASA  APA
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto para embarque 
em voo com destino a Lhasa, a capital da região autónoma 
do Tibete. Chegada, assistência e transfer ao hotel. Resto 
de dia livre para explorar a “Cidade dos Deuses”, situada 
a uma altitude de 3650 metros na encosta norte dos Hi-
malaias, a cadeia montanhosa mais alta do mundo. Aloja-
mento.

8º DIA:  LHASA  MP
Pequeno-almoço. Inicie o dia de visitas, deslumbrando-se 
com o Palácio de Potala, um dos símbolos do Tibete e um 
dos maiores castelos antigos pela sua dimensão e eleva-
da altitude. Esta obra colossal que se ergue na montanha, 
antiga residência do Dalai Lama até 1959, é um museu e 
foi considerada património da humanidade pela UNESCO. 
Descubra o Templo Jokhang, o coração espiritual da cidade 
e o principal centro religioso tibetano, e a Rua Barkhor. Al-
moço em restaurante local. Alojamento.

9º DIA:  LHASA  MP
Pequeno-almoço. Visita do Mosteiro de Drepung, um dos 
maiores mosteiros do mundo. Com numerosas mansões 
e caminhos serpenteantes, o mosteiro é uma “pequena 
cidade” onde vivem cerca de 10 mil monges. Conheça o 
Mosteiro Sera ou “Rosa Selvagem”, assim designado devi-
do às rosas que cobriam a montanha na altura em que foi 
construído. Admire as diversas estátuas, as escrituras dou-
radas e observe os monges que aqui reúnem para discutir 
a doutrina budista no pátio do mosteiro. Descubra ainda 
o Parque Norbulingka, o palácio de verão do Dalai Lama, 
desfrutando dos belos pavilhões e passeando nos maiores 
jardins do Tibete. Por último, visita de uma fábrica de tape-
tes. Almoço em restaurante local. Alojamento.

10º DIA:  LHASA - XANGAI  MP
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto e embarque com destino ao Xangai, importante cen-
tro económico, financeiro, científico e tecnológico. Chega-
da e transfer ao hotel. Almoço em restaurante local. Resto 
de dia livre. Alojamento. 

11º DIA:  XANGAI  MP
Pequeno-almoço. Visita do Jardim Yuyuan. Admire os tel-
hados típicos chineses, as estátuas de dragões e os bonitos 
lagos repletos de carpas. Visita do templo do Buda de Jade, 
um reduto de tranquilidade no meio da agitação da cidade, 
de Nanjing, a maior rua comercial da China, e do Pontão da 
Cidade, lugar onde poderá encontrar as construções mais 
emblemáticas de Xangai. Almoço em restaurante local. Ao 
final do dia, assistência (opcional) a um espetáculo acrobá-
tico. Alojamento.

12º DIA:  XANGAI - ...  PA
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar, trans-
fer ao aeroporto para embarque em voo com destino à sua 
cidade de regresso, via uma cidade europeia. Noite e re-
feições a bordo.

13º DIA:  ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AS011 13 8 2.520 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 455€  TOTAL 2.975€

1º DIA:  LISBOA - ...
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com desti-
no a Pequim, via uma cidade europeia. Refeições e noite 
a bordo...

2º DIA:  ... - PEQUIM  SA
Chegada a Pequim, capital da República Popular da China. 
Assistência no aeroporto pelo guia e transfer ao hotel para 
check-in (quarto disponível a partir das 14h/15h) e resto de 
dia livre para explorar esta antiga cidade imperial, coração 
político e cultural da segunda maior economia do mundo.  
Alojamento.

3º DIA:  PEQUIM  MP
Pequeno-almoço. Descubra a Praça de Tiananmen, a ter-
ceira maior do mundo, construída para projetar a grandio-
sidade do partido comunista durante a revolução cultural. 
Um lugar simbólico da capital chinesa, cenário de diversas 
paradas militares, da despedida do “timoneiro” Mao Tsé-
Tung e do massacre que abalou a comunidade internacio-
nal ao vitimar milhares de civis que protestavam contra o 
regime em 1989. Visita da Cidade Proibida, o maior palácio 
do mundo e uma obra-prima da arquitetura tradicional chi-
nesa. Visita ao famoso Templo do Céu, um lugar onde os 
imperadores das Dinastias Ming e Qing ofereciam sacrifí-
cios ao Céu e rezavam pelas boas culturas. Com mais de 60 
mil espécies de árvores, os múltiplos recantos do templo 
foram convertidos num “ginásio ao ar livre” onde os habi-
tantes da cidade realizam os seus exercícios matinais. Um 
tranquilo espaço de convívio onde poderá praticar tai chi 
chuan (1h), uma arte marcial chinesa que funciona como 
uma forma de meditação em movimento, assistido por um 
treinador. Almoço num restaurante local para saborear o 
famoso Pato à Pequim. Ao final do dia, assistência (opcio-
nal) a um espetáculo chinês de Kung Fu. Alojamento.

4º DIA:  PEQUIM  MP 
Pequeno-almoço. Excursão à Grande Muralha da China, es-
petacular obra arquitetónica com mais de 2000 anos e uma 
das sete maravilhas do mundo. Tal como um dragão gigan-
te, a muralha estende-se por caminhos sinuosos ao longo 
de desertos, planícies, montanhas e planaltos, cobrindo 
uma extensão de mais de 21 mil quilómetros de uma ponta 
à outra da China. Visite ainda os Túmulos da Dinastia Ming, 
uma das maiores necrópoles imperiais do país, e o Caminho 
Sagrado, cujas maravilhosas esculturas de pedra assinalam 
a passagem para o paraíso. Almoço num restaurante local 
chinês. Regresso a Pequim. Alojamento.

5º DIA:  PEQUIM - XI’AN  MP
Pequeno-almoço. Saída de manhã para explorar o centro 
histórico de Pequim. Afaste-se dos grandes edifícios e das 
largas avenidas do centro da cidade e visite Hutong, des-
frutando de um passeio de rickshaw pelas ruas onde vive 
a cultura tradicional da capital chinesa. Almoço na casa 
de uma família Hutong. De seguida, transfer à estação e 
embarque num comboio de alta velocidade (classe eco-
nómica, cerca de 5 horas de viagem) com destino a Xi’an, 
a antiga capital amuralhada da China. Com 3000 anos de 
existência, Xi’an é o ponto de partida da famosa Rota da 
Seda. Assistência e transfer ao hotel. Resto de dia livre. 
Alojamento.

OS MISTÉRIOS DA CHINA E DO TIBETE 2019   

PALÁCIO DE POTALA - TIBETE

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

VISTO NÃO INCLUÍDO
Visto China - por pessoa 165 EUR
É necessário passaporte digital, 1 foto, declaração da entidade       
patronal comprovativa de profissão.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes
Guia em inglês durante toda a viagem
Não inclui gorjetas a guias e/ou motoristas

NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE HOTÉIS 4*
Pequim Plaza Hotel
Xi’an Xi’an Huashan International
Lhasa Gangjian Hotel
Xangai Lee Gardens Shanghai

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS REGULARES

ABRIL A OUTUBRO 2019

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AS011

VOOS

HOTÉIS 4*
TEMPORADAS A B C
Preço Base Lisboa 2520 2630 2565
Total com Taxas : 455 2975 3085 3020
Supl. Individual 395 435 430

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

TIBETE
Xi’an

Pequim
3

Xangai

2

Lhasa
CHINA

2
3

DATAS SAÍDA DE PORTUGAL 
TEMPORADA A TEMPORADA B

17 ABR
1 , 15 e 29 MAI

12 JUN

26 JUN
10 e 24 JUL
7 e 21 AGO 

TEMPORADA C
4 e 18 SET

9 OUT 

SUPLEMENTOS AÉREOS
LH (L) - 1/3-24/6 + 1/9-19/12 BASE
LH (L) - 25/6-31/8 100
Após 20/12 - sob consulta

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.


