
Xina i boscos d’”Avatar” 

Del 6 al 17 d’agost de 2018. 

6 ag. BARCELONA – BEIJING 
Vol a Berlín. 
 

7 ag. BEIJING 
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL 
5*. Temps lliure. Dinar. A la tarda, 
passeig amb HuTong visitant el Temple 
tibetà del Lames i assistència a un 
espectacle acrobàtic. Sopar i allotjament. 
 

8 ag. BEIJING 
Esmorzar. Visita de la Plaça de Tiananmen 
i el Palau Imperial conegut com la Ciutat 
Prohibida. Dinar. A la tarda, visita del llac 
de Kunning, el Palau d’Estiu i l’animada 
zona del mercat de la Seda. Sopar i 
allotjament. 
 

9 ag. BEIJING 
Esmorzar. Excursió a la Gran Muralla, de 
5.000 quilometres de longitud. Un cop 

realitzada la visita trasllat al restaurant per 
dinar. A la tarda, tornada a Beijing. En 
ruta parada per poder fotografiar 
exteriorment el cèlebre estadi del Niu i el 
“Cub de l’Aigua”. Sopar en un restaurant 
per tastar l’apreciat ànec lacat. 
Allotjament. 
 

10 ag. BEIJING – XI’AN 
Esmorzar. Sortida per visitar el Temple 
del Cel, fantàstica construcció de l’època 
Ming. Dinar. Trasllat a l’estació per sortir 
amb el tren d’Alta Velocitat amb destinació 
a Xi’an. Arribada, assistència i trasllat a 
l’HOTEL (5*). Sopar i allotjament. 
 

11 ag. XI’AN 
Esmorzar. Sortida per visitar el famós 
Museu de les Terracotes, exèrcit del Primer 
Emperador, Qin Shi Huang Di, situat a 35 
km de Xi’an, Patrimoni de la Humanitat. 
Després de dinar visita del centre de la 

ciutat: la Pagoda de la Gran Oca ”Dyanta”,  
les muralles, la Torre de la Campana i el 
Barri Musulmà. Sopar i allotjament. 
 

12 ag. XI’AN – ZHANGJIAJIE 
Esmorzar. Sortida per realitzar la vista de 

#PARTNER 

la muralla que rodeja la ciutat. Dinar. A la 
tarda, trasllat a l’aeroport. Sortida amb 
vol regular amb destí Zhangiajie. 
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL 
(4*). Sopar i allotjament. 
 

13 ag. ZHANGJIAJIE 
Esmorzar. Sortida per visitar el Parc 
Yuanjiajie situat a la part nord-est del 
Parc Forestal de Zhangiajie, es on es troba 
el prototip de la Hallelujah Mountain de la 
pel·lícula “Avatar”. Yuanjiajie és una 
muntanya plataforma de formació natural. 
Aquesta desencadena en una sèrie 
d’Increibles pics i roques grotesques. 
Dinar. A la tarda, visita del “Rierol del 
Fuet Daurat”. Sopar i allotjament. 
 

14 ag. ZHANGJIAJIE – SHANGHAI 
Esmorzar. Al matí, visita del Llac 
Baofeng, on realitzaran un passeig amb 
barca. Dinar. Continuació amb la visita a 
la Muntanya Tianmen, on es troba el Camí 
del Vidre construït sobre el penya-segat. 
Pujaran en el telefèric més llarg del món 
(8 km). Trasllat a l’aeroport. Sortida amb 
vol regular amb destí Shanghai. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL (5*). 
Sopar i allotjament. 
 

15 ag. SHANGHAI 
Esmorzar. Visita de la ciutat incloent el 
Temple del Buda de jade blanc i el Jardí 
Yuyuan. Dinar. A la tarda, acompanyats 
del guia visitaran el carrer Nanjing i 
embarcaran en un creuer per passejar pel 
riu Huangpu. Sopar i allotjament. 
 
16 ag. SHANGHAI – BARCELONA 
Esmorzar i dinar. Trasllat a l’aeroport 
amb el tren Maglev que agafa una 
velocitat de 431 km/h. Arribada, tràmits 
d’embarcament i duana. Vol regular amb 
destí Barcelona. Nit a bord. 
 

17 ag. BARCELONA 
Arribada a l’aeroport de Barcelona.  

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble 3.200 € 
Supl. individual    495 € 

NOTA: Pressupost calculat per un mínim 
de 16 persones. Qualsevol alteració en el 
canvi de divisa, tarifa aèria, nombre de 
participants o serveis terrestres implicaria 
una variació en el preu final.  

EL NOSTRE PREU INCLOU 

Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
FINNAIR: BARCELONA – HELSINKI – 
BEIJING i SHANGHAI – HELSINKI – 
BARCELONA. 
Vol domèstic, classe turista, companyia 
regular: XI’AN – ZHANGJIAJIE – 
SHANGHAI. 
Taxes d’aeroport. 
Trasllat aeroport – hotel – aeroport. 

Estada de tres nits a l’HOTEL JIan Guo 
Garden (5*) de Beijing. 

Estada de dues nits a l’HOTEL Grand 
Noble  (5*) a Xi’an. 
Estada de dues nits a l’HOTEL Santa 
Domingo (4*) a Zhangiajien. 

Estada de dues nits a l’HOTEL Pullman 
Jing An   (5*) a Shanghai. 

Àpats: 9 esmorzars, 10 dinars i 9 
sopars. 
Trasllats amb autocar de luxe amb aire 
condicionat. 
Guies locals de parla espanyola durant 
totes les visites. 
Visites i entrades segons itinerari. 

Documentació de viatge. 

Guia acompanyant des de Barcelona. 

Tramitació visat d’entrada a Xina. 
Assegurança d’assistència i cancel·lació 
de viatge.      
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU   

Begudes durant els àpats inclosos. 

Propines a guies i xofers. 

Maleters a aeroport, hotels i estacions 
de tren. 
Serveis no especificats amb anterioritat. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC—143 


