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ITINERÁRIO INDICATIVO

DIA 1: lisboa ou porto - dubai - pequim (noite a bordo)
DIA 2: pequim (chegada)
DIA 3: pequim (cidade proíbida e palácio de verão com almoço incluído, e show de acrobacias à noite)
DIA 4: pequim (grande muralha, p. olímpico e mercado da seda c/ almoço incluído, e jantar pato à pequim)
DIA 5: pequim - hong kong - macau
DIA 6: macau (visita de dia inteiro com almoço)
DIA 7: macau
DIA 8: macau - hong kong - dubai - portugal
DIA 9: lisboa ou porto (chegada)
Mínimo 02 participantes. Consulte o itinerário detalhado em www.jade.travel
Cópia do passaporte obrigatória no momento da reserva.

Super Oferta EXTRA, válida para novas reservas efectuadas após 18/04/2013
Preços baseados em Cl. “U”. Supl. para outras Classes: “B” 55€ / “M” 165€ / “W” 221€ / “R” 332€ / “E” 497€
Supl. Aéreo Época alta (29/06-20/08): “U” 55€ / “B” 111€ / “M” 165€ / “W” 221€ / “R” 332€ / “E” 497€
Hotéis em Pequim: Traders Upper East by Shangri-la (eq. 5*) / Liaoning International 5* / West International Trade 5*
Preços válidos p/ viagens com chegada a Pequim às 2ª.s, 3ª.s e 5ª.s Feiras. Supl. para restnates dias: 20€ por Pax
* O preço das Noites Extra em Macau são válidos apenas para estadas de Domingo a 5ª Feira.
As datas indicadas são por estadia e não por data de saída.
Datas em que se realizem eventos especiais podem afectar as tarifas hoteleiras.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
˜ Passagem aérea, em classe turística, em voos regulares da Emirates de
Lisboa ou Porto ˜ Voo regional Pequim/Hong Kong em classe económica ˜
Taxas aéreas no valor de 199€, sujeitas a alterações até à data de emissão - saídas
do Porto podem implicar diferenças nas taxas de aeroporto ˜ 03 noites de
alojamento em Pequim nos hotéis indicados (ou similares) ˜ Pequenos-almoços
diários ˜ Visitas regulares em Pequim conforme itinerário detalhado (disponível
em www.jade.travel) ˜ 02 Almoços em restaurantes locais (exclui bebidas) ˜ 01
Jantar onde será servido “Pato à Pequim” (exclui bebidas) ˜ 04 noites de
alojamento em Macau, nos hotéis indicados (ou similares), incluindo Pequenoalmoço ˜ Bilhetes SkyPier Ferry Service do Aeroporto de Hong Kong com destino
a Macau e regresso (viagem de Ferry) ˜ Transferes gratuitos* oferecidos pelos
Hotéis em Macau ˜ Visita regular de dia inteiro a Macau em inglês com Almoço
(exclui bebidas) ˜ Seguro 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 e extras pessoais ˜ Transferes em Macau (os hotéis incluem serviço
gratuito de “shuttle bus”*) ˜ Gratificações a guias, motoristas, bagageiros, ...
(pagas no destino) ˜ Despesas de reserva: 15€
NOTAS: TRANSFERES em MACAU: A maioria dos Hotéis de Macau oferecem Transfers
gratuítos em shuttle bus regular (serviço da total responsabilidade de cada Hotel em
Macau) e podem não operar em horário nocturno. Passaporte obrigatório com validade
minima de 6 meses após a partida. Os hotéis utilizados em cada categoria 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 locais que não afectem o conteúdo geral do programa.

