ORGANIZAÇÃO: RNAVT 2821 • JADE TRAVEL Operador Turístico • NIPC 509127231 • CAP. SOCIAL €100.000 • CONDIÇÕES GERAIS EM WWW.JADETRAVEL.PT

ITINERÁRIO INDICATIVO
DIA 1: lisboa - pequim (voos com escalas)
DIA 2: pequim (chegada e resto de dia livre - sem almoço)
DIA 3: pequim (cidade proíbida + palácio de verão)
DIA 4: pequim (grande muralha + parque olímpico + mercado da seda)
DIA 5: pequim (templo do céu) - xian
DIA 6: xian (museu dos corcéis e guerreiros de terracota)
DIA 7: xian - shangai (visita à cidade e templo do buda de jade)
DIA 8: shanghai (dia livre sem almoço)
DIA 9: shanghai - lisboa (voos com escalas)
Consulte em www.jadetravel.pt a descrição completa do itinerário.
Mínimo 02 participantes. Cópia do passaporte obrigatória no momento da reserva.

Reservas antecipadas obrigam a reservas e pagamento integral até 30 dias da partida
Supl. Hoteleiro Saídas de 31/01-20/02 + 23/08-14/11: Duplo 69€ / Supl. Single 83€
Emirates (EK) baseada em Classe “U”. Supl. p/ outras Classes: “B” 54€ / “M” 162€ / “W” 216€ / “R” 324€
British Airways (BA) baseada em Classe “N”. Supl. p/ outras Classes: “S” 84€ / “V” 179€ / “L” 274€ / “M” 368€
Supl. Aéreo EK Ép. Alta (26/06-20/08+15/12-31/12): “U” 54€ / “B” 108€ / “M” 162€ / “W” 216€ /“R”324€
Supl. Aéreo BA Ép. Alta (26/06-19/08): “N” 116€ / “S” 200€ / “V” 284€ / “L” 379€ / “M” 474€
NOTAS: Os hotéis utilizados em cada categoria para esta programação podem ser consultados
na nossa página web. Os hotéis previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual
ou superior. A descrição de itinerário apresentada é genérica, estando sujeita a alterações que
não afectem o conteúdo do programa.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
˜ Passagem aérea com a Emirates (via Dubai) ou British Airways
(via Londres) em classe económica ˜ Taxas de aeroporto, segurança
e combustível: EK-188€ / BA-471€ (sujeitas a alterações) ˜ Voos
domésticos na China em classe económica ˜ Transferes Aeroportos
/ Hotéis / Aeroportos ˜ 07 noites de alojamento nos hotéis indicados
(ou similares) incluindo pequenos-almoços americanos ˜ Meia
Pensão consistindo em 05 Almoços de comida chinesa em restaurantes
locais, e 01 Jantar especial de “Pato à Pequim” em Pequim ˜
Espectáculo artístico de acrobacia chinesa em Pequim ˜ Voos
domésticos entre cidades ˜ Visitas com guias locais em espanhol
conforme itinerário detalhado (disponível em www.jadetravel.pt) ˜
Seguro de viagem Standard
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
˜ Visto de entrada na China, a tratar na embaixada da China ou
com a empresa VistosLobo* www.vistoslobo.com.pt (*recomendação
para agências) ˜ Gastos pessoais e extras ˜ Gratificações para guia,
motorista e bagageiros: (5-6 USD pax/dia para guia e motorista; 2
USD por mala para subir e descer em cada hotel) ˜ Bebidas às
refeições ˜ Tudo o que não esteja mencionado como incluído ˜
Despesas de reserva: 15€
NOTAS IMPORTANTES:
A Agência Oficial de Turismo da China reserva-se ao directo de modificar a ordem do
circuito, hotéis e meios de transporte, ainda que já com a viagem iniciada, sem que
isso suponha algum reembolso.
Para proceder à reserva é necessário nomes completos e dados de passaporte. Horários
e voos estão sujeitos a alterações.

