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Paraíso na Terra 
13 Dias / 12 Noites 

Saída: Datas pre-determinadas. 

30 anos de experiência e qualidade! 

Grandes dinastias antigas, sabedoria ancestral, cultura milenar, seja qual for o lugar, sempre a China reserva 
deslumbramento em seus visitantes. Descubra seus mistérios e encantos neste roteiro que lhe proporcionará ótimas 
surpresas. 
 

1º Dia – ... / Beijing 

Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao hotel. Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem.  

 
2º Dia – Beijing 
Saída pela manhã para visitar os principais pontos turísticos da cidade, incluindo o antigo Palácio Imperial na Cidade 
Proibida, a Praça Tian An Men, uma das maiores do mundo e o Palácio de Verão, que foi jardim de veraneio dos 
membros da família imperial da dinastia Qing. Almoço incluído. Hospedagem. 
 
3º Dia – Beijing 

Saída para visitar o maior cartão postal da China: a Grande Muralha, com mais de 2000 anos de idade. Almoço 
incluído. À tarde, regresso à cidade passando pelo Ninho do Pássaro (Estádio Nacional) e pelo Cubo d’Água (Centro 
Nacional de Natação) para tirar fotos. À noite, jantar de boas vindas, no qual será servido o famoso Pato Laqueado de 
Beijing. Hospedagem. 
 
4º Dia – Beijing / Xi’an 

Saída para visitar o Templo do Céu, obra construída em 1420, onde os imperadores da Dinastia Ming e Qing faziam 

seus sacrifícios e rezavam por boas colheitas. À tarde, traslado à estação para embarque em trem com destino a Xi’an, 
cidade arqueológica com mais de 3.000 anos que serviu como capital para 11 dinastias, considerada o berço da Rota da 
Seda. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
5º Dia – Xi’an 
Saída para visitar o Museu dos Guerreiros e seus cavalos em terracota, onde são guardados hoje mais de 6.000 

estátuas de tamanho natural, que são o “símbolo” dos guardiões do mausoléu de Qin Shi Huang. Almoço incluído. À 
tarde, visita a Grande Pagoda do Ganso Selvagem (sem subida). O tour termina no bairro muçulmano para conhecer a 
vida cotidiana dos moradores locais. Hospedagem. 
 
6º Dia – Xi’an / Guilin 
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Guilin, cidade no sudeste que se 
destaca pela paisagem natural deslumbrante. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 

 
7º Dia – Guilin / Yangshuo / Guilin  

Saída para realizar um cruzeiro pelo rio Li Jiang, cuja paisagem é considerada uma das mais bonitas do mundo, 
rodeada por uma cadeia de verdes montanhas, picos de raras formas, águas límpidas e grutas fantásticas. Almoço 
(lunch box) a bordo. O cruzeiro termina em Yangshuo, um antigo povoado nas margens do rio. Tempo livre para passear 
pela rua Oeste, um animado mercado de artesanato local. Retorno ao hotel. Hospedagem. 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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8º Dia – Guilin / Hangzhou 

Pela manhã, saída para visitar a Gruta das Flautas de Cana, uma caverna de formação calcária com estalactites e 
estalagmites de grande beleza. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a 
Hangzhou, conhecido como o “Paraíso na Terra”. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 

 
9º Dia – Hangzhou 
Saída para realizar um cruzeiro pelo Lago do Oeste, principal atração da cidade e declarado Patrimônio Mundial pela 
UNESCO. Há templos, pagodes, jardins e até ilhas construídas espalhadas por todo o lago. Almoço incluído. Continuação 
do passeio com visita ao Templo da Alma Escondida, um dos templos budistas mais importantes do sul da China e ao 
Pagode Liuhe, também conhecido como “Pagode das Seis Harmonias” (sem subida), estrutura que se eleva sobre o rio 

há mais de mil anos. Hospedagem. 
 
10º Dia – Hangzhou / Suzhou 
Pela manhã, traslado à estação para embarque em trem com destino à cidade de Suzhou, considerado a “Veneza do 
Oriente” devido aos seus inúmeros canais. Seus jardins clássicos foram incluídos na lista de Patrimônios da 
Humanidade pela UNESCO. Visita ao Jardim do Pescador, um dos mais belos do país e a Colina do Tigre. Almoço 

incluído. Traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
NOTA IMPORTANTE: o transporte das malas será feito separadamente, direto para Shangai. Portanto é indicado que leve somente 
os itens indispensáveis para passar a noite em Suzhou. Caso o grupo tenha menos participantes, o trecho será feito com as bagagens 
no trem normalmente. 
Sugerimos levar pouca bagagem, pois que cada passageiro será responsável por carregar sua bagagem dentro do trem. 

 
11º Dia – Suzhou / Shanghai 
Pela manhã, traslado à estação para embarque em trem com destino a Shanghai, cidade portuária, industrial e 
importante centro de negócios da China. Visita ao magnífico Jardim Yuyuan, ao Templo do Buda de Jade e ao calçadão 
da cidade, um dos lugares mais espetaculares, onde estão as construções mais emblemáticas de Shanghai. Almoço 
incluído. Traslado ao hotel. Hospedagem. 

 
12º Dia – Shanghai 
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

13º Dia – Shanghai / ... 
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque de retorno e fim dos nossos serviços. 

 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Noites Hotel Categoria 

01 

Beijing 3 The Presidential Beijing, Novotel Beijing Xinqiao ou similar Primeira 

Xi'an 2 
Grand Barony Xi'an, Holiday Inn Xian Big Goose Pagoda 

ou similar 
Primeira 

Guilin  2 Guilin Bravo ou similar Primeira 

Hangzhou 2 
Grand Metropark, Zhengjiang International Hotel ou 

similar 
Luxo 

Suzhou 1 Jasmine Suzhou Hotel ou similar Primeira 

Shanghai 2 

Holiday Inn Shanghai Hongqiao Central, Wyndham Grand 

Plaza Royale Oriental Shanghai, Regal Shanghai East Asia 
Hotel ou similar 

Primeira 

02 

Beijing 3 
New Otani Chang Fu Gong, Doubletree by Hilton, Sheraton 

Grand Beijing Dongcheng ou similar 
Luxo 

Xi'an 2 
Sheraton Hotel , Sheraton Xi'an North City, Hilton Xian 

High-tech Zone ou similar 
Luxo 

Guilin  2 Sheraton Guilin, Grand Bravo ou similar Luxo 

Hangzhou 2 Landison Plaza Hotel ou similar Luxo 

Suzhou 1 Pan Pacific ou similar Luxo 

Shanghai 2 
Sheraton Shanghai Hongkou , Renaissance Shanghai 

Putuo, Shanghai Sunrise on the Bund ou similar 
Luxo 
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PARTE TERRESTRE  

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Período 

Em US$ Em R$ 

Por pessoa  Por pessoa 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Individual 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Individual 

01 
Saída às 

terças-feiras 

17Mar a 19Mai’20  2.328 3.021 10.150 13.172 

26Mai a 18Ago’20 2.292 2.936 9.993 12.801 

25Ago a 27Out’20 2.361 3.072 10.294 13.394 

03Nov’20 2.262 2.921 9.862 12.736 

01  
Saída às 

quartas-feiras 

29Jul’20 

5 e 12Ago’20 
2.292 2.936 9.993 12.801 

02 

 
Saída às 

segundas-
feiras e terças-

feiras 

17Mar a 19Mai’20 2.816 3.681 12.278 16.049 

25Mai a 18Ago’20 2.615 3.416 11.401 14.894 

24Ago a 27Out’20 2.872 3.755 12.522 16.372 

02  

Saída às 
quartas-feiras 

29Jul’20 
5 e 12Ago’20 

2.872 3.755 12.522 16.372 

02 
 

Saída às 

terças-feiras 

3 a 24Nov’20 2.748 3.589 11.981 15.648 

1Dez’20 a 16Mar’21 2.585 3.404 11.271 14.841 

Suplemento para voo no trecho  

Beijing / Xi’an 
314 1.369 

À incluir imposto. Consulte-nos. 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de US$ 1 = 4,36 da 
data de 20/01/2020 e estão sujeitos à variação cambial. 
 
 

O que inclui: 
- Passagens aéreas em classe econômica nos trechos Xi’an / Guilin / Hangzhou, emitidas pelo operador local; 
- Bilhetes de trem em classe econômica nos trechos Beijing / Xi’an e Hangzhou / Suzhou / Shanghai, emitidos pelo 
operador local; 
- 12 (doze) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã; 
- 07 (sete) almoços conforme mencionados no roteiro; 

- 01 (um) jantar típico em Beijing; 

- Traslados de chegada e saída em serviço regular com assistência em idioma espanhol; 
- Passeios em serviço regular com guia local em idioma espanhol; 
- Cruzeiro pelo rio Lijiang em Guilin e pelo Lago do Oeste em Hangzhou; 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 13 dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos de 
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 

- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
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Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  

Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 

Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 

CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 

envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 

dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 

- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 20 Kg + bagagem de mão de até 5 Kg por pessoa; 
- Acomodação em Triplo: apartamento duplo + cama extra, cama dobrável ou sofá-cama; 

- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local e com 
datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras 
antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a 

viagem é reduzido a uma mala por passageiro. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de 
diferentes nacionalidades e costumes; 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso 
 

 

Confira abaixo as diferentes épocas para visita à China 
 

 



  

 

(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

 (para brasileiros) 

CHINA 

 

Passaporte  

 

 

✓  

Válido por pelo menos 6 meses da data de 

retorno ao Brasil 

Visto 

✓ 
Deve ser providenciado no Brasil com 

antecedência ao embarque. 

 

Não é necessário visto para entrada nas duas 

Regiões Administrativas Especiais da 

República Popular da China (Hong Kong e 

Macau) para uma permanência de até 90 

dias 

Certificado Internacional de Vacina contra 

Febre Amarela 

✓ 
Deve ser providenciada no prazo mínimo de 

até 10 (dez) dias antes do embarque 

          ✓ - obrigatório     - não obrigatório 


