
 

 

 

 

17 MAIG 

PUNT D’ORIGEN - BARCELONA - PEKÍN 

Sortida del punt d’origen fins a l’aeroport- El guia acompanyant us estarà esperant a l’aeroport 3 hores abans de la 
sortida. Tràmits de facturació. Sortida del vol regular amb destinació a Pekin. Nit a bord.   

18 MAIG 

PEKÍN- PALAU D’ ESTIU - TEMPLE DEL CEL. (MP) 

Arribada a l’aeroport de Pekín.  Arribada i realitzarem un agradable passeig pels jardins del Palau d’estiu i ens 
desplaçarem fins el Temple del cel, lloc on  els emperadors de la dinastia Ming oferien sacrificis per obtenir bones 
collites. Allà, acabarem de relaxar-nos amb una senzilla classe introductòria al Taichí impartida per un mestre d’aquesta 
art milꞏlenària. Trasllat al hotel pel check-in i temps lliure per descansar o passejar pel centre de la ciutat.  

19 MAIG 

 PEKÍN – VISITA LA GRAN MURALLA, HUTONG  I RESTAURANT DADONG. (PC) 

Esmorzar al hotel. Pel mati, visitarem la Gran Muralla. Concretament, el tram de Mu TianYu. Aquest i accedirem amb 
telefèric ( pujada i baixada inclosa) i pes mes aventurers podreu baixar per l’increïble tobogan de la Gran Muralla 
(s’haurà d’accedir via telesella sense càrrec addicional). 

Per la tarda, ens desplaçarem a un antic Hutong del centre la ciutat on moltes famílies continuen vivint en cases 
tradicionals i viuen dins la seva comunitat casi sense sortir d’allà. 

Sopar inclòs al prestigiós restaurant Dadong on podreu gaudir de una variada proposta culinària com el clàssic i deliciós  
“Beijing Kaoya” ( Pato Pekin) 

20 MAIG 

PEKÍN – VISITA A LA PLAÇA DE TIANANMEN I LA CIUTAT PROHIBIDA. (PC) 

Esmorzar al hotel. Visitarem la Plaça de Tiananmen, que es la plaça publica mes gran del mon. Caminarem a traves 
de la plaça fins arribar a la Ciutat Prohibida. Aquest es el mes gran, complet i antic palau imperial, que fou residencia 
dels emperadors fins l’any 1911. Passejarem pels antics palaus de les dinasties Ming i Qing fins l’hora de dinar.A 
primera hora de la tarda ens  traslladarem a l’estació de tren on agafarem el tren bala fins Pingyao. La distancia entre 
Beijing a Pingyao es de 580kms. (aprox. 4 hores en tren bala). Arribada a Pingyao. Trasllat al hotel. Check-in. 

21 MAIG 

PINGYAO – XIAN – PASEO POR LA CIUDAD ANTIGUA. (PC) 

Esmorzar al hotel.  Passeig per la ciutat antiga. Petiti poble on la seva historia es remunta a 2700anys, quan va ser 
contruit durant el regnat de la dinastia Zhou (827 -782c) i l’any 1997 la UNESCO la va declarar Patrimoni de la 



Humanitat. Visitarem 2 llocs considerats els mes emblemàtics com ara Ri Shengchang “ El primer banc de Xina i la 
Muralla antiga”. Passeig fins a la hora de sortir cap a Xian. Trasllat a l’estació de tren per agafar el tren bala amb destí 
Xian, antiga capital de Xina con 3.000 anys de existència, punt de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. 

22 MAIG 

XIAN – VISITA ALS GUERRERS DE TERRACOTA, LA GRAN MESQUITA I LA PETITA PAGODA DE LA OCA 
SALVATGE. (PC) 

Esmorzar al hotel. Al mati visita als Guerrers de Terracota del emperador Qinshihuang (45km) un dels descobriments 
arqueològics mes importants del mon. Per la tarda ens aproximarem pel barri musulmà i visitarem la Gran Mesquita. 
Travessarem el “zoco” on podreu regatejar i comprar i provar cuina típica de influencia musulmana.   

Acabarem la nostra jornada fent un passeig per la zona enjardinada de la Petita Pagoda de la Oca Salvatge (sense 
pujar). En aquest lloc qui ho vulgui, podrà aprendre l’art l’escriure Hanzin ( caràcters xinesos). Trasllat al hotel i temps 
lliure per descansar o passejar pel centre de la ciutat.   

23 MAIG 

XIAN – GUILIN – VISITA AL POBLE ANTIC DE DAXU (PC) 

Esmorzar al hotel. Al mati ens dirigirem a l’aeroport per volar cap a Guilin. Arribada i visita al Poble antic de Daxu, que 
es uns dels 4 pobles mes antics i bonics de la província de Guangxi. Va ser construït al 200 d.C i el carrer antic esta 
pavimentat amb pissarra i te una llargada de 2km. Al voltant del carrer podrem veure antigues edificacions que estan 
en perfecte conservació. Trasllat al hotel i temps lliure per descansar o passejar pel centre de la ciutat. 

24 MAIG 

GUILIN – TERRASES DE ARROS DE LONGSHENG + DEGUSTACIÓ MEJAR LOCAL. (PC) 

Esmorzar al hotel. Avui explorarem els arrossars de Longji. Estan situades a les muntanyes i en aquesta zona i podem 
trobar 4 grups ètnics: Zhuang, Yao, Miao i Dong.  

Dinar inclòs en un restaurant local ( plats elaborats amb productes frescos de la horta: arròs cuinat amb canya de 
bambú, mixt de setes, Brots de bambú, carn i verdures..). Trasllat al hotel i temps lliure per descansar o passejar perl 
centre de la ciutat. 

25 MAIG 

GUILIN – CREUER PEL RÍU LI  + VISITA A YANGSHUO. (PC) 

Esmorzar al hotel. Avui explorarem el Riu Li amb un creuer. Gaudirem un excursió panoràmica per aquesta zona d’una 
gran bellesa. Per la tarda, passejarem pel carrer Del Oest de Yangshuo, una de les mes antigues amb una historia de 
mes de 1400 anys amb un gran ambient. Passarem pel centre de la població fins arribar al turó de la Pagoda del Parc 
de Yangshuo. Allà podreu gaudir d’una atmosfera local amb improvisats musics i grups de ballarins. Dinar tipus Pícnic 
inclòs al creuer. Trasllat al hotel i temps lliure per descansar o passejar pel centre de la ciutat. 

26 MAIG 

GUILIN – SHANGHAI. PASSEIG PEL MALECÓN. (PC) 

Esmorzar al hotel. Al mati ens dirigirem a l’aeroport per volar a Shanghai. Arribada i ens desplaçarem al Malecón.  
Aquest es un passeig marítim considerat símbol de la ciutat durant 100 anys. Zona on veurem edificis emblemàtics de 
l’època colonial just al costat del riu Huangpu i just davant el barri de Pudong. Des d’aquesta zona les vistes del 
Shanghai modern, amb els gratacels ilꞏluminats es espectacular. Trasllat al hotel.  



27 MAIG 

SHANGHAI, JARDI DE YUYUAN, TEMPLE DEL BUDA DE JADE, XINTIANDI + PASSEIG PEL MALECÓN. (PC) 

Esmorzar al hotel.  El Jardi de Yuyguan es d’estil xines clàssic al centre de la ciutat, que va ser dissenyat durant la 
dinastia Ming entre 1559-1577. Pròxim aquesta zona, podrem passejar pel barri antic, ple de llocs interesants i on es 
fàcil perdre’s pels antics carrerons amb noms com “ la segona via Cavall de l’est”. 

A continuació, visitarem el Temple del Buda de Jade, un temple budista de la ciutat. L’original de 1882 conte 2 estàtues 
de Buda construïdes en jade. Per la tarda, ens desplaçarem a la zona peatonal de Xintiandi i fer un passeig entre 
botigues i restaurants. Temps lliure per descansar o passejar per la zona turística.  

28 MAIG 

SHANGHAI – VISITA AL POBLE DE L’AIGUA ZHUJIAJIAO + VOL TORNADA. (MP) 

Esmorzar al hotel   Pel mati ens dirigirem a uns dels pobles considerats Pobles de l’aigua : Zhujiajiao. Es famós per 
les seves cases tradicionals, inclòs els jardins i els temples construïts durant la dinastia Ming i Qing.  Tindrem inclòs un 
passeig en vaixell de fusta pel canal. Temps lliure fins la hora del trasllat a l’aeroport. Vol internacional. Arribada i trasllat 
al punt d’origen. 

 29 MAIG  

SHANGHAI –VOL INTERNACIONAL – PUNT D’ORIGEN. 

Nit a bord. Arribada a l’aeroport de Barcelona. Recollida d’equipatge i trasllat cap al punt d’origen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREU PER PERSONA: 2.295€ + 400€ TAXES 

Suplemento individual: 490€ 

(Preu per a grup mínim de 20 persones. Suplement per persona 150€ per grup entre 10 a 19 persones). 

SERVEIS INCLOSOS: 

 Trasllat des del Punt d’origen a l’aeroport. 
 Vols Internacionals amb la companyia Air China (taxes incloses 400€ aprox.) 
 Vols domèstics amb taxes incloses 
 Tren bala en classe turista. 
 Tots els trasllats indicats a l’itinerari. 
 Guia local de parla castellana a cada ciutat. 
 Guia Acompanyant des de Barcelona. 
 Classe iniciació Taichi al temple del cel. 
 Entrades incloses segons itinerari. 
 Visita de la Gran Muralla amb el telefèric, telesella i el tobogan. 
 Visita de la ciutat Antigua de Pingyao. 
 Visita als arrossars i als poblats de les minores ètniques. 
 Allotjament als hotels cotitzats o similars en règim de habitació doble amb esmorzar.  
 11 Dinars i 9 sopars. 
 1 sopar de pato laqueado a Pekin. 
 Assegurança bàsica del viatge 

 



EL PREU NO INCLOU 

 Propines: aprox. 5€ por persona por dia. 
 Sopars  i Dinars  no especificats. 
 Begudes no Incloses. 
 Assegurança de cancelꞏlació: 68€ per persona 
 Visat a Xina. Aprox. 160€. 

INFORMACIÓ DELS VOLS: 

17/05/2020    CA846   BARCELONA - BEIJING          11:25 - 04:15 
29/05/2020    CA839   SHANGHAI -     BARCELONA 00:40 - 08:00 

HOTELS PREVISTOS 

PEKIN: Novotel Peace Hotel Beijing 4* 
Add: 3 Jinyu Lane (Jinyu Hutong) Tian’anmen Square and Wangfujing Area Beijing 100006 China Tel: +86 10 65128833 

 
PINGYAO: Floral Hotel De Chao Ge Tavern 4* 

Add：No.43 West Street. Pingyao 031100 China Tel：+86 354‐5685266 

 
XIAN: Mercure Xi’an Downtown 4* 
Add:No 8 Xixin Street  Xincheng District  710000  XIAN  CHINA Tel: +862989628999 
 
GUILIN: Lijiang Waterfall hotel 5* 
Add: 1 North Shanhu Road (Shanhu Bei Lu) Guilin 541001 China Tel: +86 773‐2822881 

 
SHANGHAI: Sunrise On The Bund 5* 

Add：168 Gaoyang Rd, Hongkou Qu, Shanghai Shi, China Tel: +86 2155589999 

   


