
Yunnan 
Xina Genuïna 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
CATHAY PACIFIC o AIR CHINA. 
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet). 
•Trasllats aeroport – hotel – aeroport. 

•Estada de 2 nits a l’HOTEL GREEN LAKE 
(5*) o similar de Kunming. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL BOUTIQUE 
HANLINYUAN (hotel amb encant) o similar 
de Jianshui. 
•Estada de 2 nits a l’HOTEL ONESS 
RESORT (4*) o similar de Yuanyang. 
•Estada de 2 nits a l’HOTEL BOUTIQUE SKY 
VALLEY HERITAGE (hotel amb encant) o 
similar de Xizhou. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL AODING (hotel 
rural amb encant) o similar a Shaxi. 
•Estada de 2 nits a l’HOTEL SONGTSAM 
(hotel amb encant tibetà) o similar de 
Zhongdian. 
•Estada de 2 nits a l’HOTEL LUX TEA 
HORSE ROAD (hotel amb encant) o similar 
a Lijiang. 
•Àpats: 12 esmorzars, 11 dinars i 12 
sopars. 
•Autocar privat amb aire condicionat 
durant tot el recorregut. 
•Botelles d’aigua mineral durant el 
recorregut. 
•Guia local/acompanyant de parla 
espanyola durant tot l’itinerari. 
•Totes les visites i entrades als 
monuments segons itinerari. 
•Guia acompanyant de la nostra agència 
amb un mínim de 20 persones. 
•Documentació de viatge. 

•Assegurança assistència en viatge 
companyia GV TOUR. 
 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Assegurança cancel·lació de viatge 

(cia. ARAG modalitat A LA CARTA, preu 
60 € per persona). 

•Tramitació visat d’entrada a Xina 

(150 € per persona). 

•Begudes durant els àpats inclosos.  

•Propines xofer i guia. 

•Maleters aeroports i hotels. 

•Serveis no especificats amb anterioritat. 

 
 

Del 25 de maig al 8 de juny de 2020. 

25 maig BARCELONA – KUNMING 
Vol a Kunming. Nit a bord. 
 

26 maig KUNMING 
Arribada. Assistència i trasllat a l’HOTEL GREEN 
LAKE (5*) o similar. Kunming, ciutat coneguda 
com “la ciutat de l’eterna primavera”. Temps 
lliure. Sopar. Allotjament.  
 

27 maig KUNMING – TUANSHAN – JIANSHUI 
Esmorzar. Sortida per carretera cap el petit 
poble de Tuanshan (4 hores de trajecte) on 
passejaran per les antigues cases i visita del 
pont de Shuanglong. Dinar. Continuació fins a 
Jianshui. Des d’aquesta antiga ciutat situada en 
l’antiga ruta del té i dels cavalls. Actualment és 
com un veritable museu d’arquitectura antiga. 
Arribada i acomodació a l’HOTEL BOUTIQUE 
HANLINYUAN (hotel amb encant) o similar. 
Sopar i allotjament. 
 

28 maig JIANSHUI – YUANYANG 
Esmorzar. Visita de Jianshui. A continuació, 
sortida per carretera cap a Yuanyang (4 hores de 
trajecte). Dinar. En aquesta petita població es 
troben les terrasses d’arròs més formoses i 
espectaculars del món incloses en la llista de 
Patrimoni Mundial de la UNESCO. Arribada i 
acomodació a l’HOTEL ONESS RESORT (4*) o 
similar. Sopar i allotjament. 
 

29 maig YUANYANG 
Pensió completa. Dia dedicat a descobrir els 
voltants de Yuanyang amb les terrasses d’arròs i 
les poblacions de les minories Yi i Hani. 
Allotjament. 
 

30 maig YUANYANG – SHILIN O BOSC DE 
PEDRA – KUNMING 
Esmorzar. Sortida per carretera cap a Shilin o 
Bosc de Pedra (trajecte de 5 hores). El Bosc de 
Pedra recentment inclòs a la llista de Patrimoni 
Mundial de la UNESCO, és un dels exemples més 
espectaculars de paisatge càrstic. Dinar. 
Continuació cap a Kunming. Arribada i 
acomodació a l’HOTEL GREEN LAKE (5*) o 
similar. Sopar i allotjament. 
 

31 maig KUNMING – DALI – XIZHOU 
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a la població de 
Dali (trajecte de 6 hores). Dali, ciutat que es 
troba dintre de muralles que daten de la dinastia 
Ming i que conserva l’arquitectura tradicional 
dels Bai. Arribada i visita. Dinar. Continuació 
cap a Xizhou. Acomodació a l’HOTEL BOUTIQUE 
SKY VALLEY HERITAGE (hotel amb encant) o 
similar. Sopar i allotjament. 
 

1 juny XIZHOU – WEISHAN – MUNTANYA 
WIBAOSHAN – XIZHOU 
Esmorzar. Sortida cap a la població de Weishan 
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(trajecte d’una hora i mitja). Arribada i visita de 
la muntanya de Weibaoshan. Dinar. A la tarda, 
visita de la ciutat de Weishan. Tornada a Xizhou. 
Sopar i allotjament. 
 

2 juny XIZHOU – ZHOUCHENG – SHAXI 
Esmorzar. Visita dels poblats Bai de Xizhou i 
Zhoucheng on descobriran la seva típica 
arquitectura i el mercat local. Continuació cap a 
Shaxi (trajecte de 2 hores). Dinar. Acomodació 
a l’HOTEL AODING (hotel rural amb encant) o 
similar. Tarda lliure per visitar aquesta ciutat. 
Sopar i allotjament. 
 

3 juny SHAXI – SHIBAOSHAN o MUNTANYA 
DELS TRESORS DE PEDRA – ZHONGDIAN 
Esmorzar. Continuació de la ruta per carretera 
fins a Zhongdian (Shangri-la). En ruta visita de 
Shibaoshan coneguda per les escultures de 
pedra tallada. Dinar. Continuació fins a 
Zhongdian o Shangri-la terra on regna la pau i la 
serenitat. Arribada i acomodació a l’HOTEL 
SOGTSAM (hotel amb encant d’estil tibetà) o 
similar. Sopar i allotjament.  
 

4 juny ZHONGDIAN 
Pensió completa. Visita del Monestir 
Songzanglin, la ciutat antiga i la Reserva Natural 
del llac Napa. Allotjament. 
 

5 juny ZHONGDIAN – GORGA SALT DEL 
TIGRE – LIJIANG 
Esmorzar. Sortida per carretera cap a Lijiang. 
En ruta, visita de la Gorga Salt del Tigre. Dinar. 
Continuació cap a Lijiang que conserva intacte el 
casc antic declarada al 1999 Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. Arribada i 
acomodació a l’HOTEL LUX TEA HORSE ROAD 
(hotel amb encant) o similar. Sopar i 
allotjament. 
 

6 juny LIJIANG – BAISHA – PARC 
HEILONGTANG - LIJIANG 
Esmorzar. Visita de l’antiga ciutat i el mercat 
local. Dinar. A la tarda, sortida cap el poble de 
Baisha i el preciós parc de Heilongtang. Sopar. 
Allotjament. 
 

7 juny LIJIANG – BARCELONA 
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Vol regular amb 
destí Barcelona. Nit a bord. 
 

8 juny BARCELONA 
Arribada. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble 4.100 € 
Supl. Individual     1.180 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 15 de 
novembre de 2019 per un mínim de 20 
persones. 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.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117      08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

VENDA ANTICIPADA     40 ANYS 

8 % dte. abans de 90 dies de la sortida 

5 % dte. abans de 60 dies de la sortida 


