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Vols Previstos 

BARCELONA - PEKIN   1 OCTUBRE 
 
SHANGHAI - BARCELONA   14 OCTUBRE

Xina és un país descomunal que alberga una
mescla fascinant de dialectes diferents i d'extrems
climàtics i topogràfics. Es pot triar entre les
moltes ètnies del sud-oest, els temples il·luminats
amb mantega de yak de Xiàhé, un viatge per la
Ruta de la Seda, dormir en el camp base de
l'Everest o arreglar-se per a una nit de festa
en Shanghái. Tant els viatgers urbans com els
senderistes, ciclistes, exploradors, gastrònoms i
afeccionats als museus trobaran una mica del seu
gust.
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3 octubre - PEKIN

Esmorzar bufet a l'hotel. En primer lloc, visitarem la Gran Muralla, en un
dels trams millor conservats, el tram de MuTianYu incloem telefèric tant
per a pujada com per a baixada.
(Molt recomanable pels més atrevits descendir en l'increïble tobogan de
la Gran Muralla). Esmorzar inclòs. A la tarda visitarem el Palau d'Estiu,
construït  per l'oci exclusiu de l'Emperador i la seva família. Finalment
assistirem a un impressionant show d'acrobàcies xineses. Allotjament.

4 octubre - PEKIN - XI'AN 

Desdejuni bufet a l'hotel. Avui visitarem la Plaça de Tiananmen, que és la
plaça pública més gran del món i va ser lloc de nombrosos esdeveniments
polítics i històrics. Caminarem a través de la plaça i visitarem la Ciutat
Prohibida, el més gran, complet i antic Palau Imperial. Va ser la residència
dels emperadors des de principis del segle XV fins a 1911. A continuació,
passejarem pels antics Palaus Imperials de les dinasties Ming i Qing. Dinar
inclòs. A la tarda ens traslladem a Xi’an amb tren bala. Arribada i trasllat a
l'hotel Grand Noble Hotel Xi’an 5* o similar.

2 octubre - PEKIN

Arribada, assistència del nostre guia de parla hispana i trasllat al centre
per a conèixer el cor de la ciutat passejant pels hutons (carrerons
tradicionals) en el Rickshaw (tricicle), aprofitarem per a visitar a una
família típica de Pequín. 
Esmorzar i posteriorment check-in al nostre hotel. També visitarem el
Temple del Cel, meravellós lloc on els emperadors de la
dinastia Ming oferien sacrificis per a obtenir bones collites i practicar
Taitxí, un mestre ens donarà una senzilla classe introductòria a aquest
art mil·lenari. A la nit soparem el típic plat de la ciutat "Pato Laqueado” en
un restaurant prestigiós. Allotjament a l'hotel Novotel Peace Hotel Pequín
4* o similar.

1 octubre - BARCELONA - PEKIN

Presentació 3 hores abans a l'aeroport de Barcelona, reunió del grup amb el
nostre guia, tramitis d'embarcament, facturació i sortida en vol regular
amb destinació a Pequín. Nit a bord.

5 octubre - XI'AN

Desdejuni bufet a l'hotel. Avui visita als guerrers de Terracota i explorar
una de les troballes arqueològiques més importants del món; hi ha tropes,
cavalls i carruatges en formació de batalla. Menjar de jiaozi (raviolis
xinesos) en un dels restaurants més famosos de Xi´an. A la tarda
visitarem la Gran Mesquita i passejarem pel Barri Musulmà on es troben
diversos restaurants típics en una zona de molta animació. Tindrà
oportunitat de tastar el menjar típic musulmà i conèixer l'estil de la vida
d'ells. També visitarem la Petita Pagoda de l'Oca Salvatge, és una de les
dues pagodes més importants de la dinastia Tang.
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6 octubre - XI’AN - GUILIN

Desdejuni bufet a l'hotel. Trasllat a l'aeroport per a prendre un vol amb
destinació a Guilin. A l'arribada, menjarem en un restaurant local.
Després ens dirigirem cap a les muntanyes per a visitar la Gruta de
Flautes de Canya. Posteriorment acabarem les nostres visites veient la
peculiar formació calcària amb forma de paquiderm “cim de la trompa
de l'Elefant”. Retorn a Guilin. Allotjament a
l'hotel LijiangWaterfall hotel 5* o similar.

7 octubre - GUILIN - YANGSHUO - SHANGHAI

Desdejuno bufet a l'hotel. Avui explorarem amb vaixell el riu Li. Gaudirem
d'una excursió pel Riu Li, en un creuer de 3 estrelles. Es pot anar en
el solàrium o simplement asseure's i apreciar els bells paisatges
càrstics. Dinar pícnic en el creuer. Després de desembarcar passejarem
per Yangshuo i el seu famós Carrer de l'Oest. Tornarem a Guilin. Trasllat
a l'aeroport per volar a Xangai. Allotjament a Novotel Peace 4 * o similar

8 octubre - SHANGHAI

Desdejuni bufet a l'hotel. Matí lliure i a la tarda, visitarem M50,
originalment conegut com a Shanghai Chunming Woolen Mill, va
començar a transformar-se en un parc creatiu d'art en el 2000. També
visitarem el Malecón de la Ciutat amb les seves espectaculars vistes de
Shanghai modern. Trasllat a l'hotel. Allotjament.

9 octubre - SHANGHAI

Esmorzar bufet a l'hotel. Començarem el dia amb un
imprescindible tour visitant el Jardí de Yuyuan, un jardí xinès clàssic en
el centre de la ciutat que va ser dissenyat durant la dinastia Ming entre
els anys 1559 i 1577. En la mateixa zona, podrem passejar pel Barri
Antic, una zona fascinant plena de textures antigues, encant de l'època i
temples vetustos.
A la tarda ens traslladem al poble d'aigua Zhujiajiao, data de més de 400
anys amb pont de cinc arcs a través del Riu Caogang va ser un centre
important per al comerç local i transport de mercaderies. Vostè podrà
passejar pel laberint de camins i ponts o fer un passeig amb vaixell per a
veure les residències d'aquest poble d'aigua tan ben conservat.
A l'hora adequada ens traslladarem a l'aeroport i sortida en vol regular
de retorn

10 octubre - BARCELONA

Arribada, recollida d'equipatges i FI DEL VIATGE.
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PRECIO
 
PRECIO PER PERSONA EN HAB DOBLE: 2.390 €
- Taxes: 390 €
- Suplement hab. Ind. 380 €
 
Important:
- Viatge acompanyat des de Badalona amb un màxim de
25/30 persones.
 
Serveis inclosos:
- Vols BCN - Pekin / Xangai - BCN, facturació d'una
maleta.
- Hotels indicats de 5 */ similars.
- 7 esmorzars, 8 dinars i 1 sopar.
- Guía des de Badalona durant tot el viatge.
- Autocar privat pel nostre grup.
- Guíes locals de parla espanyola.
- Entrades indicades dels monuments que es visiten. 
- Taxes turístiques.
- Assegurança.
 
 
Servveis no inclosos: 
- Maleters.
- Begudes.
- Propines pel guía. s'ha de preveure uns 20€ per
persona. 
- Sopars opcionals, 6 sopars: 160€
- Visat  (90€)


