
China com Hong Kong 
 

 

Dia a Dia 

1º dia - Pequim 

Chegada a Pequim, recepção no aeroporto e transporte ao hotel. Tempo Livre. Hospedagem. 

2º dia - Pequim 

Café da manhã e passeio panorâmico por Pequim, com almoço em um restaurante e visitas a 

atrações como a Praça Tiananmen (Praça da Paz Celestial), o Mausoléu de Mao Tsé-Tung, a 

Cidade Proibida e o Palácio de Verão. À noite, show de acrobacia chinesa. Retorno ao hotel e 

hospedagem. 

3º dia - Pequim 

Café da manhã e visita à Grande Muralha, construída na China Imperial por mais de mil anos. 

Almoço e visitas ao Ninho do Pássaro e ao Cubo d'Água, ícones arquitetônicos das Olimpíadas 

de 2008, e ao Mercado da Seda. À noite, jantar típico com pato laqueado de Pequim. Retorno 

ao hotel e hospedagem. 

4º dia - Pequim / Xian 

Café da manhã e visita ao Templo do Céu. Almoço e transporte ao aeroporto para embarque 

em voo com destino a Xian. Chegada, transporte ao hotel e hospedagem. 

5º dia - Xian 

Café da manhã e visita ao túmulo do Imperador Qin, com guerreiros e cavalos de terracota. 

Almoço, passagem pela Pagoda do Ganso Selvagem e visita à Grande Mesquita, no Bairro 

Muçulmano. Retorno ao hotel e hospedagem. 

6º dia - Xian / Xangai 

Café da manhã e transporte ao aeroporto para embarque em voo com destino a Xangai. 

Almoço e passeio ao Jardim de Yuyuan, ao Templo do Buda de Jade e ao The Bund, calçadão 

da cidade. Transporte ao hotel e hospedagem. 

7º dia - Xangai 

Café da manhã e dia livre. Hospedagem. 

8º dia - Xangai / Hong Kong 

Café da manhã no hotel e, em horário combinado, transporte ao aeroporto para embarque em 

voo rumo a Hong Kong. Chegada, transporte ao hotel e hospedagem. 

9º dia - Hong Kong 

Café da manhã e passeio panorâmico pela cidade, visitando pontos turísticos como o cais de 

pescadores de Aberdeen e seus típicos restaurantes flutuantes, a Baía Repulse e o Pico 

Victoria. Tarde livre. Hospedagem. 

10º dia - Hong Kong 

Café da manhã e, em horário combinado, nossa equipe lhe dará assistência na saída do hotel e 

no transporte ao aeroporto para embarque em voo de retorno ao Brasil. 

 


