
China Clássica
Partidas de Pequim
Segunda, terça, quinta e sábado: 19 mar a 31 out'19

Segunda-feira: 4 nov'19 a 16 mar'20

Partidas Especiais: 31 jul + 7 e 14 ago + 27 dez + 3 jan'20

Alertas sobre o destino:

Obrigatório visto para a China

Obrigatório passaporte com validade superior a 6 meses 

Vacinas: Certificado Internacional contra Febre Amarela (deve ser providenciado até 10 dias antes do embarque);

Preços por pessoa:

PARTIDAS  EM DUPLO / TRIPLO INDIVIDUAL

19 mar a 20 mai $1.629 $2.203 

21 mai a 19 ago $1.589 $2.137 

20 ago a 31 out $1.693 $2.299 

1 a 30 nov $1.648 $2.187 

1 dez a 16 mar'20 $1.503 $2.016 

Preços elaborados em dez 2018 Minimo 2 participantes

Serviços Incluidos:

6 refeições;

Entradas nos monumentos especificados no itinerário;

Hotéis previstos ou similares:

IMPORTANTE:

Apresentar copia de passaporte no ato da reserva.

Triplo = Duplo com cama extra

Franquia de bagagem para os vôos internos – 01 mala de até 20kg.

OBS: Preços em dólares por pessoa, somente parte terrestre, para um mínimo de 2 participantes.

TARIFAS SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

Categoria PERIODO EM DUPLO / TRIPLO INDIVIDUAL

5* 1 mar'19 a 31 mar'20  $                                       180  $                                    360 

Serviços não Incluidos:

Traslado aeroporto/hotel/aeroporto;

7 noites em regime de hospedagem e café da manhã;

Passagem aérea em classe turística para os percursos Pequim / Xi An / Xangai;

Visitas com guia local em idioma espanhol;  

Vacinas: Certificado Internacional contra Febre Amarela (deve ser providenciado até 10 dias antes do embarque);

Os voos domésticos estão sujeitos a disponibilidade e serão emitidos e entregues localmente. Uma vez emitidos não será possivel alterar e em caso de 
cancelamento não terá reembolso.

Noites extra em Pequim ou Xangai, por pessoa e noite:

Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa;

Passaporte e/ou Visto;

Extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver especificado como incluído.

Este programa é operado em serviço regular, ou seja, os serviços (transferes, visitas, guias) são partilhados com outros clientes de diferentes nacionalidades.

A obtenção dos vistos e da documentação necessária para a entrada no país são de inteira responsabilidade dos passageiros. 

Pequim: Hotel New Otani Chang Fu Gong / Doubletree by hilton Beijing / Sheraton Beijing Dongcheng / Sunworld Dynasty Hotel / Prime Hotel 

ou similarXian: Sheraton Hotel / Sheraton Xian North City / Swisstouches Hotel Xi’an ou similar

Xangai: Sheraton Shangai Hongkou / Renaissance Shangai Putuo / Shagai Sunrise on the bund / Regal International East Asia Hotel / Jian 

Jiang tower ou similar


