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Breve resumo histórico 

A China situa-se na parte leste da Ásia é o terceiro maior país do Mundo depois da Rússia e do Canadá, é 

limitada ao norte pela Mongólia e pela Rússia, a leste pela Rússia, Coreia do Norte, Mar Amarelo e Mar da China 

Oriental; ao sul pelo mar da China do Sul, pelo Vietname do Norte, Laos, Birmânia, Índia, Butão, Silkim, Nepal e 

Paquistão Ocidental; a oeste pelo Afeganistão e Rússia. Dois terços do território da China são montanhosos ou 

semidesérticos. A sua parte oriental é formada por férteis planícies e deltas. Existem várias ilhas, sendo que a 

maior delas é Hainan, na costa meridional. Os rios principais são: Amarelo, Amur e Yu. A China tem uma área 

de 9.596.961 Km2 e uma população superior a 1.300.000.000  habitantes. Sua capital é Pequim. São cidades principais: 

Xangai, Pequim, Tientsin, Luta, Shenyang, Guangzhou, Wuhan, Harbin, Sain. 94% dos chineses são han e 11% de chuangs. 

A agricultura é a base da economia. Os chineses plantam arroz, trigo, cevada, soja, painço, algodão, chá e tabaco. Há 

também grandes reservas de carvão, ferro, cobre, chumbo e outros minerais. 

A história da China  tem mais de quatro mil anos. Trata-se de uma das civilizações mais antigas do Mundo e, 

durante a Idade Média, a ciência e as artes chinesas eram mais avançadas do que as do resto Mundo. Os chineses in-

ventaram o papel, a impressão, a pólvora, e tinham grande talento para a poesia, pintura, teatro e cerâmica. Depois, a 

sua grandeza caiu, e por muitos anos sofreu a pobreza, as revoluções e as guerras. 

  



 

 

Programa de viagem 

 
1º. Dia (9/10) -  Lisboa / Dubai  
Comparência no Aeroporto de Lisboa pelas 012h15 para formalidades de embarque e partida às 14h15 em avião da 
Emirates – voo EK192 – com destino ao Dubai. Refeições e bebidas servidas a bordo. 
 
 

2º. Dia (10/10) -  Dubai / Pequim  
Chegada ao Dubai pelas 01h05. Mudança de avião. Pelas 04h05 embarque também em avião da Emirates - voo EK306 – 
com destino a Pequim. Refeições e bebidas a bordo. Chegada pelas 15h25 (hora local). Assistência e transporte para o 
Presidential Hotel 4**** Alojamento. 
 

  
 
3º. Dia - (11/10) - Estadia em Pequim  -  (Cidade Proibida) 
Pequeno Almoço no Hotel. Sua primeira espiada em Pequim começa com a Praça Tiananmen, a maior e famosa praça 

pública do Mundo onde muitos eventos históricos tiveram lugar. De seguida, caminhe para a Cidade Proibida (UNESCO), 

onde os 24 imperadores das dinastias Ming e Qing tiveram a se de do Governo durante quase 500 anos (1420-1911). 

Experimente o esplendor arquitetónico dos palácios, pátios cerimoniais e aposentos privados. Visite uma loja de 

presentes de seda. Após o Almoço, visita o Templo do Céu (UNESCO), onde os antigos imperadores chineses fizeram 

sacrifícios para o céu e rezaram por boas colheitas. 

 

 

4º. Dia - (12/10) - Estadia em Pequim  
Pequeno Almoço no Hotel. Hoje vamos sair para visitar o mais famoso monumento da China - Grande Muralha de 
Badaling (UNESCO), as estruturas mais espetaculares jamais construídos por seres humanos e única visível do espaço. 
Em rota, faremos uma paragem nas lojas de  cloisonné. Almoço servido num restaurante local. No regresso à cidade, 
faremos um passeio ao redor do Estádio Olímpico, denominado de Ninho de Pássaro, e o Centro Nacional de Natação, 
também conhecido como o Cubo de Água. À noite, Jantar de Boas-Vindas com degustação de Pato Lacado à 
Pequinense. 
 

  
 
 

5º. Dia - (13/10) - Pequim / Xian 
Pequeno Almoço no Hotel. Hoje você vamos visitar outro icono imperial de renome - o Palácio de Verão (UNESCO), o 
maior jardim imperial do Mundo. Terminada a visita, transfer para o Aeroporto para embarcar com destino a  Xian, que 
foi a antiga capital de 11 dinastias e integrou, no extremo leste, a famosa Rota da Seda. Chegada. Assistência e teransfer 
para o Titan Times Hotel 4****Alojamento. 
    

  



6º. Dia - (14/10) - Estadia em Xian 
Pequeno Almoço  no Hotel. A excursão de hoje irá levar-nos ao Museu dos Guerreiros de Terracota (UNESCO), uma das 
maiores descobertas arqueológicas do Mundo. Mais de 6000 guerreiros de terracota, arqueiros, infantaria, cavalos e 
carruagens de bronze em tamanho natural silenciosamente guardados no túmulo do Primeiro Imperador da China por 
mais de 2.200 anos. Uma pequena paragem na loja de cerâmica. De visitamos o Grande Pagode do Ganso Selvagem, um 
marco da dinastia Tang. Este pagode de sete andares foi construído inicialmente em 652 dC, e uma equipe de 
estudiosos especialista na tradução dos sutras budistas trouxe-o de volta da Índia transformando-se de seguida num 
lugar sagrado de peregrinação. Faremos um passeio ao longo da Rua Snack muçulmana, cheia de iguarias deliciosas que  
nos deixam de água na boca e às quais ninguém pode resistir. 
 

  
 
 

7º. Dia - (15/10) - Xian / Shanghai 
Apos o Pequeno Almoço no Hotel, transfer para o Aeroporto para embarcar com destino a Shanghaii. Após a chegada, 
assistência  e inicio de um passeio pela cidade. O nosso tour começa com o Jardim Yu (UNESCO). Devido à sua 
concepção engenhosa durante as dinastias Ming e Qing, tornou-se num verdadeiro museu de arquitetura antiga 
chinesa. Faremos um passeio pela movimentada Bund, com maravilhosas arquiteturas coloniais europeus, pelos 
novos arranha-céus e edifícios históricos de Shanghai. Por fim uma visita a Nanjing Road, um local imperdível que atrai 
milhares de compradores em busca de moda de todo o Mundo. 
 

 
 
 
 

8º. Dia - (16/10) – Shanghai / Hong Kong 
Após o Pequeno Almoço servido no Hotel, transfer para o Aeroporto para formalidades de embarque e partida com 
destino a Hong Kong. Chegada. Assistência e transporte para o Eaton Hotel 4**** Alojamento. Tarde livre. 

 
 
 

9º. Dia - (17/10) – Hong Kong / Macau 
Após a Primeira Guerra do Ópio, a Ilha de Hong Kong transformou-se  numa colónia Britânica em 1842. A colónia foi 
ampliada nos termos da Convenção de Pequim (1860) e a Convenção para a Extensão do Território de Hong Kong 
(1898). Hong Kong foi reclassificado como um território britânico em 1983, até a sua soberania ser transferida para a  
China em 1997. Conhecida pelos seus arranha-céus e pelo seu profundo porto natural, a sua identidade como um 
centro cosmopolita onde o Oriente encontra o Ocidente reflecte-se na sua gastronomia, cinema, música e tradições. A 
população da cidade é de 95% da chinesa e 5% de outros grupos étnicos. Com uma população de 7 milhões de 
habitantes e uma área de 1.054 km², Hong Kong é uma das áreas mais populadas  do Mundo. Possui o seu próprio 
sistema legal, moeda, alfândega, direitos de negociação de tratados (como tráfego aéreo e permissão de aterragem 
de aviões) e leis de imigração próprias. Hong Kong mantém até as suas próprias regras de trânsito, com toda a frota de 
automóveis circulando pela esquerda. Apenas a defesa nacional e relações diplomáticas são da responsabilidades do 
governo central em Pequim. Apesar de Hong Kong ter passado para o controle chinês, o nome em cantonense da 
região (Hong Kong) permanece como referência internacional, em detrimento do equivalente em chinês/ mandarim, 
"Xiānggǎng". A escrita do nome do território, tanto em cantonense como chinês, é representada pelos mesmos 
caracteres. Após o Pequeno Almoço servido no Hotel, inicio do tour de visita à cidade Hong Kong incluindo a famosa 
aldeia flutuante de Aberdeen, Mercado de Stanley, Monte Victória e Repulse Bay,ETC. Transfer  para cais marítimo e 
embarque em jetfoil com destino a Macau. Chegada. Assistência e transporte para o Royal Hotel 4**** Alojamento.  
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10º. Dia - (18/10) – Estadia em Macau 
Após o Pequeno Almoço servido no Hotel. inicio do tour panorâmico de visita à cidade de Macau onde podemos 
aperceber-nos do legado português em terras do Oriente e da evolução da cidade nos últimos anos. Da visita 
destacamos o centro ecuménico com a estátua de Kun Yam (deusa da misericórdia), a Praça da Flor de Lodão, a Torre de 
Macau, com 338 metros de altura, a 10ª mais alta do Mundo, e parte integrante do Centro de Convenções e 
Entretenimento, o Templo de A-Ma, local de culto para todos os orientais, panorâmica sobre a Ponte de Sai Van, que 
liga Macau à Ilha da Taipa, assim como as Portas do Cerco, fronteira física com a China. Caminhando ao longo de 
autêntica calçada portuguesa – zona pedonal do velho centro da cidade – passamos pelas Ruínas do Convento de São 
Paulo, o que resta do que ardeu em 1835, Igreja de São Domingos, grande símbolo da arquitectura portuguesa. Durante 
a visita veremos ainda vários casinos que se tornaram na imagem de marca deste território autónomo. Tarde livre. 
 
 

11º. Dia - (19/01) - Estadia em Macau  
Pequeno Almoço no Hotel. Dia inteiramente livre para actividades de gosto pessoal nomeadamente compras, visitas, 
passeios, participar num tour, etc. etc.  
 
12º. Dia - (20/11) - Macau / Hong Kong 
Pequeno Almoço no Hotel. Dia livre para actividades de gosto pessoal, Ao final do dia, em hora a informar localmente 
transfer para o  cais marítimo para embarcar em jetfoil com destino ao Aeroporto de Hong Kong para formalidades de 
embarque. 
 

13º. Dia - (21/11) - Hong Kong / Dubai / Lisboa 
Partida às 00h35 em avião da Emirates – voo EK381 – com destino ao Dubai. Chegada pelas 04h20 (hora local). 
Mudança de avião e continuação às 07h25 também em avião da Emirates – voo EK191 – com destino a Lisboa. Chegada 
pelas 12h35 (hora local). 
 
 

Fim da Viagem  
 
 

Preço por pessoa (mínimo 16 participantes): 

 

Alojamento em quarto Duplo Euros 2.750,00 

Alojamento em Quarto Individual Euros 3.335,00 
Visto Consular para a China Euros 50,00 
Suplemento para +14 refeições na China e em Macau Euros 530,00 
 
 

Os preços incluem: 
 
 Passagem aérea, classe turística, para os percursos indicados 

 Transporte Aeroporto / Hotel / Aeroporto em todas as cidades e Hotel / Cais Marítimo / Hotel / Aeroporto 

 Alojamento nos Hotéis indicados ou similares, todos  de 4 estrelas 

 4 Refeições na China ( 3 Almoços e 1 Jantar) 

 Todas as visitas e Tours indicados no itinerário acompanhadas de guias locais a falar português ou castelhano 

 Passagem em jetfoil Hong Kong / Macau / Hong Kong 

 Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível no valor de 362,35 (actualizável à data de emissão dos bilhetes) 

 
 

Seguro de Assistência em Viagem no valor de Euros 30.000,00 por pessoa 
 

 IVA à taxa legal 

 
  



 

Os preços não incluem : 

 Despesas com a obtenção do visto consular para a China (50,00 €) 

 Gastos pessoais e extras nos hotéis e restaurantes 

 Em geral tudo o que não constar no programa como incluído 

 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

ORGANIZAÇÃO 
A organização técnica desta viagem foi realizada por Booking - 
Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede na Rua Fernando 
Lopes Graça, 10 A 1600-067 LISBOA, contribuinte fiscal nº 
501145834, com o capital social de Euros 200.000,00, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o 
número 1196 e com o RNAVT 1951 
 
INSCRIÇÕES 
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do valor 
total da viagem, devendo o pagamento restante ser efectuado 
de acordo com o seguinte esquema: 30% até 30 dias antes da 
realização da viagem e os restantes 40% até 8 dias antes da 
partida . A Agência organizadora reserva-se o direito de anular 
qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado 
nas condições acima mencionadas. 
 
TAXAS DE AEROPORTO 
Incluídas no preço total do programa no valor e EUR 362,50 
(valor sujeito a modificação até à data de emissão das 
passagens aéreas). 
 
 
DESISTÊNCIAS 
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da via-
gem, terá de pagar todos os encargos  a que a desistência dê 
lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do preço 
da viagem. Quando seja caso disso, o cliente será reembolsado 
pela diferença entre a quantia já paga e os montantes acima 
referidos 
 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
A viagem constante deste programa está baseada num número 
mínimo de participantes, pelo que  a Agência organizadora po-
derá cancelar a viagem, caso não venha a existir o número mini-
mo de participantes. 
 

 ALTERAÇÕES 
Sempre que existam razões justificadas, a Agência 
organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, 
modificar as horas de partida ou substituir qualquer dos  
hotéis previstos por outros de categoria similar, sem que o 
cliente tenha direito a qualquer indemnização ou reembolso 
das quantias pagas. 

 
ALTERAÇÃO AO PREÇO 
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos 
dos serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção 
do programa (Março 2016), pelo que estão sujeitos as 
alterações que resultem de variações de custos nos trans-
portes,  do combustível, dos hotéis, de direitos aduaneiros, 
impostos, taxas, flutuações cambiais, etc. Sempre que se 
verificar esta alteração, o cliente será imediatamente 
informado e convidado a, dentro do prazo que  lhe for fixado, 
aceitar o aumento verificado  ou anular a sua inscrição nos 
mesmos termos e condições  previstos na rubrica “ Desistên-
cias “ 
 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta 
vier a ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial 
constante do programa da viagem, tem o cliente o direito de 
desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de 
todas as quantias pagas, ou, em alternativa, aceitar uma 
alteração e eventual variação do preço. 
 
RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem cons-
tante deste programa e emergentes das obrigações assumi-
das, encontra-se garantida por um seguro de responsabilida-
de civil, na Companhia de Seguros Allianz e por uma caução 
no Turismo de Portugal nos termos da legislação em vigor. 
 

 
 

 
 
 
 

BOOKING - Agência de Viagens e Turismo, Lda. 
Rua Fernando Lopes Graça, 10 A 1600-067 LISBOA (Portugal) 

Tel.: (+351) 213 16 12 59 - Fax: (+351) 213 16 12 80  
 RNAVT 1951 

m.henriques@viagens-booking.com 
www.viagens-booking.com 
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