
1º Dia – Lisboa / Munique / Pequim
Comparência no aeroporto da Portela 120 minutos antes da 
partida. Assistência Tryvel nas formalidades de embarque e 
partida pelas 14h15 no voo da Lufthansa, com destino a 
Munique. Chegada a Munique pelas 18h15 e mudança de 
avião.
19h15 – Continuação em voo Lufthansa com destino a 
Pequim. Refeições e noite a bordo.
2º Dia – Pequim
10h45 – Chegada a Pequim. Assistência e transporte para 
restaurante para almoço. De tarde, visita do Templo do Céu, 
complexo de templos taoístas, o maior do seu género em toda 
a China e considerado Património da Humanidade pela 
Unesco desde 1998. Continuação para o hotel Jianguo 4* ou 
similar e check in. Jantar no hotel e alojamento.
3º Dia – Pequim
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita de dia 
inteiro à cidade de Pequim, incluindo a Praça de Tianamen, 
a Cidade Proibida. Visita ainda do Palácio de Verão com 
passeio de barco no lago. Almoço em restaurante durante a 
visita. De tarde, espetáculo acrobático no Teatro 
Chaoyang. Regresso ao hotel. Jantar no hotel e alojamento.
4º Dia – Pequim 
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída para visita à 
Grande Muralha. Caminharemos ao longo desta incrível 
maravilha, a única construção feita pela mão do homem e que 
é visível do espaço. Continuação para visita aos históricos 
túmulos da dinastia Ming, localizados a cerca de 48 Kms da 
cidade, os quais formam o maior complexo fúnebre do país, 
sendo uma das mais bem preservadas obras da arquitetura 
chinesa do séc.XV. Para aceder aos túmulos, atravessaremos 
o “Caminho do Espírito”. Almoço durante a visita. Ao final do 
dia, jantar em restaurante local para provar o delicioso e 
afamado “Pato à Pequim”. Alojamento.
5º Dia – Pequim / Xi'An
Pequeno-almoço buffet no hotel e transporte para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida pelas 10h50 no voo com 
destino a Xi'An. Chegada pelas 13h00 ao aeroporto de Xi'An e 
transporte para o restaurante para almoço. De tarde, visita do 
Pagode dos “Grandes Gansos Selvagens” e do Bairro 
Muçulmano. Após as visitas, continuação para o Hotel 
Mercure 4* ou similar e check in. Jantar no hotel e alojamento.
6º Dia – Xi'An
Pequeno-almoço buffet no hotel. Para além do Exército de 
Terracota (grande conjunto de esculturas de guerreiros e 
outras peças em terracota, encontrado acidentalmente por 
agricultores), visitaremos também o Museu Banpo em 
Shaanxi, onde atualmente se podem ver artefactos das onze 
dinastias chinesas. Almoço em restaurante. À noite, transporte 
para o Restaurante do Teatro da Dinastia Tang, onde será 
servido o jantar, acompanhado por um espetáculo
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de música e dança chinesa. Regresso ao Hotel e 
alojamento.
7º Dia  –  Xi'An / Chengdu
Pequeno-almoço buffet no hotel. Transporte do hotel para o 
aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a 
Chengdu com partida pelas 10h45.
12h25 - Chegada e transporte para almoço em restaurante.
De tarde, visita do Centro de Criação do Panda Gigante, o 
melhor lugar do mundo para se conhecer e interagir com 
aquele que é o maior símbolo da China. Aqui pode não só 
observar e ficar a saber tudo sobre os Pandas, desde o berço à 
idade adulta, mas até mesmo interagir com eles (interação 
com pandas não incluída no programa - As vagas para esta 
última experiência são limitadas e usualmente exige reserva 
antecipada. Claro que a brincadeira tem um preço elevado, 
mas toda a receita reverte para a conservação da espécie, que 
como todos sabemos está em vias de extinção).
Após a visita, continuação para o hotel. Chegada ao Hotel 
Holiday Inn Express Gulou 4* ou similar. Jantar e alojamento 
no hotel.
8º Dia  – Chengdu / Chongqing
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita do Grande Buda 
de Leshan (cerca de 2 horas de percurso terrestre – 137 kms).
O Grande Buda de Leshan é uma estátua de Buda que está 
situada num desfiladeiro na confluência dos rios Minjiang, 
Dadu e Qingyi, próximo à cidade de Leshan, no sul da 
província de Sichuan. Tem 71 metros de altura e é a maior 
estátua de Buda do mundo. Foi declarado Património Mundial 
da Unesco em 1996. Almoço em restaurante. De tarde, 
transfer para a estação de comboios para embarque pelas 
17h23 no comboio com destino a Chongqing. Chegada 
pelas 19h03 e transfer para o Hotel Holiday Inn Chongqing 4* 
ou similar. Jantar e alojamento no Hotel.
9º Dia – Chongqing 
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita das 
esculturas rupestres de Dazu (a distância entre Chongqing 
e Dazu é cerca de 119kms), conjunto de esculturas religiosas 
chinesas, datadas desde o século VII d.C., influenciadas pelo 
budismo, taoísmo e confucionismo e que começaram a ser 
entalhadas no ano 649 d.C., tendo alcançado o seu máximo 
esplendor entre o século IX e meados do século XIII. Ao longo 
de um período de 600 a 700 anos, o seu número foi 
aumentando sem parar, até chegar a constituir um vasto 
conjunto de esculturas. Ao valor artístico das esculturas 
rupestres de Dazu, soma-se o valor cultural próprio das 
relíquias. As estátuas de inspirações diversas, assim como os 
150.000 caracteres chineses de sutras, panegíricos e 
crónicas entalhados nas rochas, formam um verdadeiro 
tesouro documental. Considerando todo o conjunto, em 1 de 
dezembro de 1999, a Unesco incluiu as esculturas rupestres 
de Dazu como Património Mundial.
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Almoço em restaurante. De tarde, visita de Ci Qi Kou, a cidade 
antiga de Chongqing que, como muitas outras na China, tem 
uma zona de casas antigas que hoje são lojinhas de souvenirs 
e principalmente de comida de todos os tipos. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.
10º Dia – Chongqing / Guilin
Após o pequeno-almoço, transporte do hotel ao aeroporto 
para embarque pelas 08h00 no voo com destino a Guilin. 
Chegada às 09h25 e transporte em autocarro para visita dos 
terraços de arroz de Longsheng (cerca de 80 kms e 1h30 de 
viagem). Almoço em restaurante. De tarde, regresso a Guilin e 
panorâmica da cidade onde se poderá ver o Monte do Tronco 
do Elefante (morro que se assemelha ao tronco de um 
elefante), e o Monte Fubo, do qual se pode obter uma bela 
vista panorâmica sobre o rio Li. Check in no Hotel Waterfall 5* 
ou similar. Jantar no hotel. Alojamento.
11º Dia – Guilin / Cruzeiro no Rio Li /  Guilin
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída pela manhã para 
realização de um cruzeiro pelo Rio Li, durante o qual 
podemos admirar as tranquilas montanhas envolventes e os 
campos de bambu. Almoço a bordo. Visita a Yangshuo, com 
uma pequena caminhada pela West Street. Regresso a Guilin. 
Jantar no hotel. Alojamento.
12º Dia – Guilin / Hong-Kong / Macau
Pequeno-almoço buffet no hotel. Transporte até ao aeroporto 
de Guilin e embarque pelas 11h20 no voo com destino a Hong-
Kong. Chegada às 12h50 e transporte para almoço em 
restaurante. Transfer para o cais de Hong Kong e embarque 
em Jetfoil para travessia com destino a Macau. 
Chegada a Macau e transfer para o Hotel Sofitel Ponte 16 5* 
ou similar. Jantar e alojamento no Hotel.
13º Dia – Macau 
Pequeno-almoço no hotel. Visita de cidade de Macau, 
incluindo o almoço no restaurante giratório da Torre de 
Macau, o que nos permitirá usufruir de uma magnífica 
paisagem sobre a cidade. A Cidade do Santo Nome de Deus 
de Macau é topograficamente uma das mais famosas do 
extremo oriente. Visitaremos os pontos mais interessantes da 
cidade: o Templo A-Ma, construído durante a Dinastia Ming, o 
qual inspirou o nome de Macau; as ruínas da Igreja de S. 
Paulo, construída pelos Jesuítas em 1602 e incendiada em 
1835 e que é o mais representativo dos monumentos de 
Macau; o Largo do Senado, com a sua típica calçada 
portuguesa simbolizando as ondas do mar. De tarde, visita da 
zona nova de Macau com toda a área de hotéis-casino muito 
semelhante à Avenida Strip de Las Vegas. Jantar e alojamento 
no Hotel.
14º Dia – Macau / Hong Kong / Munique
Após o pequeno-almoço, transfer para o cais, com embarque 
em jetfoil para Hong Kong. Após chegada a Hong Kong, a 
visita começa pelo Pico Victoria, seguido de Repulse Bay. 
Continuação para Aberdeen, onde se poderão observar 
milhares de pescadores e suas famílias vivendo em juncos. 
Nas águas se nasce, se vive, se morre, centenas de juncos 
aglutinados numa atmosfera chinesa que nos transporta para 
séculos passados. Passeio de Sampan (barco típico), na 
baía de Aberdeen e almoço Dim Sum no restaurante 
flutuante Jumbo. De tarde, visita do Ladies Market para 
últimas compras. Tempo livre em Hong-Kong para visitas 
adicionais e/ou compras. A maioria do comércio da cidade não 
pára, seja nas zonas comerciais de Tsim Sha Tsui, Nathan 
Road ou Causeway Bay, seja nos mercados de Yau Ma Tei, 
Mong Kok (também conhecido por Ladies Street), ou Stanley 
Market. Ao cair da noite, transporte até ao Tsimshatsui 
Cultural Center, para apreciar a Sinfonia de laser e a 
iluminação noturna desta cidade, que é muitas vezes 
denominada de “Las Vegas do Oriente”. Passeio a pé até ao 
restaurante Serenade para jantar, seguido de transfer para o 
aeroporto.

Assistência nas formalidades de embarque.
23h30 – Partida em voo da Lufthansa com destino a Munique.
15º Dia - Munique / Lisboa
Chegada a Munique pelas 05h25 e mudança de avião.
08h00 – Partida em voo Lufthansa com destino a Lisboa.
10h05 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado.

Preço por pessoa, em quarto duplo:
Associados: 3.930,00€
Não Associados: 4.030,00€
1º Acompanhante/Filhos/Prof. Estagiários*/Estudantes*: 
3.930,00€ (*enviar comprovativo)

Suplemento de quarto individual: 510,00€

Envie a sua inscrição até ao dia 27 de março de 2018, para 
a sede da APH
Pagamento – 10 mensalidades
No ato de inscrição – 393,00€
9 x 393,00€, aos dias 27 de cada mês, de abril a dezembro de 
2018

O preço inclui:
Acompanhamento durante toda a viagem por representante da Tryvel; 
Passagem aérea Lisboa/Munique/Pequim + Hong Kong/Munique/Lisboa em 
classe económica com a companhia aérea Lufthansa e com direito ao transporte 
de uma peça de bagagem de porão com um peso máximo de 23 kg; Passagens 
aéreas para voos domésticos na China, em classe económica para percursos 
Pequim/Xian/Chengdu+Chongqing/Guilin/Hong Kong; Passagem de comboio 
em 1ª classe de Chengdu para Chongqing; Jetfoil para travessia Hong 
Kong/Macau/Hong Kong; Todos os transportes mencionados no itinerário, em 
autopullman com ar condicionado e assistência local em castelhano ou 
português (conforme disponibilidade); Alojamento de 12 noites nos hotéis 
mencionados de 4* e 5* ou similares; Programa em regime de pensão completa 
(sem bebidas) desde o almoço do dia 16 de Agosto até ao jantar de dia 28 de 
Agosto, num total de 26 refeições); Jantar de Pato à Pequim no restaurante 
Quanjude em Pequim; Assistência ao show acrobático no Teatro Chaoyang em 
Pequim; Jantar Dinastia Tang em Xian; Almoço no restaurante giratório da Torre 
de Macau; Almoço Dim Sum no restaurante Flutuante em Hong Kong; 
Bagageiros nos hotéis; Gratificações a guias e motoristas; Seguro de viagem 
Multiviagens VIP – MIP € 60.000; Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
e taxas portuárias no montante de € 469,20€ (à data de 30.10.2017 - a atualizar 
e reconfirmar na altura da emissão da documentação; Visto de entrada na 
China; Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA; Auriculares para ouvir as 
explicações dos guias locais.
O preço não inclui:
Bebidas às refeições; Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente 
mencionados no presente itinerário e extras de carácter pessoal (ex. 
telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.); Obtenção de passaporte.
     

Penalizações por cancelamento:
- até 14/03/2018– Sem penalizações; 
- de 15/03 a 13/06/2018 - 25 % do valor total da viagem;
 - de 14/06 a 14/07/2018 - 50% do valor total da viagem; 
- de 15/07 a 1/08/2018 - 75% do valor total da viagem; 
- de 2/08 a 15/08/2018 (dia da partida) - 100% do valor total da viagem
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