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EL NOSTRE PREU INCLOU 
 
•Bitllet aeri: BABCELONA-PEQUÍN-
XANGAI-BABCELONA. 
•Vols domèstics. 
•Trens d'alta velocitat. 
•10 nits d'allotjament. 
•Bègim alimentari segons itinerari. 
•Visites segons itinerari. 
•Guia acompanyant. 
•Guia de parla castellana. 
•Propines conductor i guia. 
•Assegurança de viatge. 
•Begal de comiat. 

Del 17 al 29 d’octubre de 2019. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

OR7ANITZACIÓ TÈCNICA  7C-143 

17 oct. BARCELONA - PEQURN 
Trobada a l'aeroport de Barcelona. Tràmits 
de facturació. Sortida amb el vol amb 
destinació a Pekin. Nit a bord. 
 

18 oct. PEQURN 
Arribada a Pequín, de matinada. Trasllat a 
l'hotel per descansar. A la tarda, visita de 
la ciutat. Allotjament. 
 

19 oct. PEQURN 
Visita de la Gran Muralla. Taller artesanal. 
A la tarda, visita del Palau d'Estiu. Sopar 
de benvinguda, en el qual podrem 
degustar l'ànec lacat. Allotjament. 
 

20 oct. PEQURN-LUOYANG 
A l'hora indicada, trasllat a l'estació de tren 
per sortir amb tren d'alta velocitat amb 
direcció a la ciutat de Luoyang. Arribada i 
trasllat a l'hotel. Allotjament. 
 

21 oct. LUOYANG-XIAN 
Al matí, visita de les grutes de Longmen. 
Seguirem amb la visita del Museu 
d'Història de Luoyang. A l'hora indicada, 
trasllat a l'estació per sortir amb tren d'alta 
velocitat amb destinació a Xian. Arribada i 
visita de la Gran Mesquita. Allotjament. 
 

22 oct. XIAN-GUILIN 
Durant el dia d'avui visitarem el Museu de 
guerrers i cavalls de Terracota. Seguirem 
amb unsa visita a la Pagoda de l'Oca 
Salvatge, i passarem per l’antiga muralla 
de Xian. A l'hora indicada, trasllat a 
l'aeroport per sortir amb vol regular amb 
destinació a Guilin. Allotjament. 
 

23 oct. GUILIN 
Visita del turó de Trompa d'Elefant. 
Seguirem amb la visita de la cova més 
gran de Guilin, la Cova de la Flauta de 
Canya. Allotjament. 

#PARTNER 

24 oct. GUILIN-YANGSUO-GUILIN 
Creuer pel Biu Lijiang. Arribarem al poble 
de Yangsuo. Temps lliure. Betorn a l'hotel. 
A la nit, creuer nocturn per la ciutat de 
Guilin. Allotjament. 
 

25 oct. GUILIN-HANGIHOU 
Matí lliure per gaudir de la ciutat. A l'hora 
indicada, trasllat a l'aeroport per sortir 
amb vol regular amb destinació a 
Hanghzou. Allotjament. 
 

26 oct. HANGIHOU-SUIHOU 
Passeig en vaixell pel Llac Oest. Visitarem 
el parc Huagang i el temple de les ànimes 
amagades. Finalitzarem la visita als camps 
de te del llogaret Mei Jiawu. Trasllat a 
Suzhou. Allotjament. 
 

27 oct. SUIHOU-XANGAI 
Al matí, visita al Jardí del Pescador. 
Trasllat a l'estació ferroviària per agafar el 
tren d'alta velocitat amb destinació a 
Xangai. Arribada i trasllat. 
 

28 oct. XANGAI 
Començarem la visita de la ciutat amb el 
Temple de Buda de Jade. Seguirem amb 
el Jardí Yuyuan. Continuarem amb la 
visita al Moll, on podrem veure els edificis 
victorians de l'època colonial i els moderns 
gratacels de la nova zona de Pudong, 
juntament amb la Torre de Televisió i el 
nou edifici Jing Mao. A l'hora indicada, 
trasllat a l'aeroport. 
 

29 oct. XANGAI-BARCELONA 
Sortida amb vol regular directe amb 
destinació Barcelona. Arribada. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 
 

Habitació individual 3.635€ 
Habitació doble    3.040€ 

NOTA: Qualsevol alteració en el 
canvi de divisa, tarifa aèria, data 
de sortida, nombre de participants 
o serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final.  

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
 
•Taxes aèries, cost aproximat de 
380€. 
•Visat a la Xina. 
•Maleters. 
•Begudes en els àpats. 
•Serveis privats tals com 
bugaderia, telèfon, mini bar,... 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 


