
                                                         Excursões Century Travel  

                          PRIMAVERA NA COREIA DO SUL  
                                   & CHINA 2020                               
                                                                                

         
 
 

Data de saída: 07 de abril de 2020 – 16 dias de viagem 
 

DESTAQUES DA EXCURSÃO 

   Seul, Jardim da Manhã Calma, Ilha Nami, Pequim, A Grande Muralha,  
Xian, Guilin, Yangshuo com Show de Luzes & Xangai 

 

 

 

 

 
  
      
        

        O PACOTE INCLUI 
 

 Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica 
 Passagem aérea dos trechos Seul / Pequim / Xian / Guilin / Xangai em classe econômica 
 Pernoite nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais inclusos 
 Café da manhã nos hotéis e refeições mencionadas 
 Ônibus privativo com guia local falando espanhol 
 Ingresso dos pontos turísticos citados no programa 
 Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 60.000,00 válido a partir do primeiro  

   voo internacional 
 Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem para grupo com mínimo de 15 passageiros. 

 
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)  

 Valores válidos para mínimo de 15 participantes 
QUARTO INDIVIDUAL  DUPLO TRIPLO 

Pacote Aéreo e Terrestre USD 7.380,00 USD 6.290,00 USD 6.240,00 
Pacote Terrestre USD 6.080,00 USD 4.990,00 USD 4.940,00 

Taxas de embarque (válido para reserva aérea de Grupo) e gorjetas USD 250,00 
 

* Conversão do Dólar Americano para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento.  
Forma de pagamento:  20% de entrada (à vista) + saldo em até 05 parcelas sem juros nos cartões Visa, Mastercard, Amex e Elo. 

 

  Consulte seu Agente de Viagem! 
 
 
 
 

 
 
 
 



ROTEIRO DE VIAGEM – 16 dias                       = café da manhã   = almoço    = jantar 

1 
07/04 

ter Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

2 
08/04 
qua 

SÃO PAULO    DUBAI 
01:25 – Embarque no voo EK262 (Emirates) com destino a Dubai. 22:55 – Chegada a Dubai. 

3 09/04 
qui 

DUBAI    SEUL (Coreia do Sul)        (Courtyard by Marriot, Namdaemun) 
03:40 – Conexão com o voo EK322 com destino a Seul (Aeroporto Internacional de Incheon).   
16:55 – Chegada e traslado ao hotel em Seul, capital que é o centro cultural e empresarial do país. 

4 10/04 
sex 

SEUL     --   (Courtyard by Marriot, Namdaemun) 
Dia de participação no Festival da Primavera de Yeongdeungpo Yeouido para apreciar as floradas das 
cerejeiras e de visita a Blue House Road, ao Palácio Gyeongbokgung, o mais famoso palácio da Dinastia 
Joseon em Seul, à Torre de Seul e à vila tradicional coreana Bukchon Hanok. 

5 
11/04 

sáb 

SEUL     ILHA NAMI     SEUL     --   (Courtyard by Marriot, Namdaemun) 
Saída de Seul em direção ao belo Jardim da Manhã Calma, localizado em região de montanhas e árvores 
exuberantes e famoso pelas flores e plantas magnificamente arranjadas. Prosseguimento para a Ilha de 
Nami, popular por suas estradas ladeadas de belas árvores e por ter sido cenário de novela coreana de 
grande sucesso. De volta a Seul, visita a Insa-dong, área comercial situada no coração da cidade com 
galerias de arte, lojas, restaurantes, cafés que, em finais de semana, torna-se um espaço cultural. 

6 12/04 
dom 

SEUL    PEQUIM (China)    --    (Novotel Beijing Peace) 
Em horário adequado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Pequim. Chegada à 
capital chinesa com mais de 3mil anos de história e traslado ao hotel, com parada no caminho para foto 
no Estádio Olímpico “Ninho de Pássaro” e no Centro Aquático “Cubo D’Água”.  À noite, caminhada pelo 
mercado noturno Wangfujing, famoso pelas barracas de comidas exóticas.  

7 13/04 
seg 

PEQUIM     --   (Novotel Beijing Peace) 
Dia de passeio pela capital conhecendo a Cidade Proibida, a Praça Celestial da Paz (Tiananmen), Teatro 
Nacional (parte externa), os bairros tradicionais hutong  e o Palácio de Verão. 

8 14/04 
ter 

PEQUIM    A GRANDE MURALHA     PEQUIM        (Novotel Beijing Peace) 
Dia de passeio com visita à Grande Muralha, construída há mais de 2mil anos para proteger o país  contra 
invasores, a fábricas de produtos em jade e arte cloisonné e ao Templo do Céu. À noite, jantar incluindo 
o tradicional prato “Pato de Pequim”. 

9 
15/04 
qua 

PEQUIM    XIAN     --   (Hilton  Xian High-Tech Zone) 
Em horário adequado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Xian, cidade de mais 
de mil anos como capital de várias dinastias chinesas. Chegada, visita ao Muro de Xian, um dos maiores 
exemplos de sistema defensivo militar antigo no mundo e traslado ao hotel.  

10 16/04 
qui 

XIAN       (Hilton  Xian High-Tech Zone) 
Dia de visita ao impressionante Museu dos Guerreiros de Terracota que exibe uma coleção de mais de 
8mil figuras em terracota, em tamanho natural, e ao Pagode do Ganso Selvagem. À noite, jantar com o 
tradicional show de música e dança da Dinastia Tang (ano de 618 a 907). 

11 17/04 
sex 

XIAN    GUILIN      --   (Lijiang Waterfall Hotel) 
Pela manhã, traslado ao aeroporto e embarque em voo com destino a Guilin, cidade localizada numa das 
mais belas e charmosas regiões do país. Chegada e passeio incluindo a Gruta da Flauta de Bambu, o 
mercado de pérolas e um cruzeiro em barco pelos canais da cidade. Traslado ao hotel. 

12 18/04 
sáb 

GUILIN     YANGSHUO        (Green Lotus Hotel)   
Pela manhã, traslado ao porto de Lujiang e cruzeiro descendo o rio para apreciar a estonteante paisagem 
de colinas de origem calcária de formatos incomuns, penhascos íngremes, cavernas, vilarejos rurais e 
florestas de bambu. Almoço a bordo. Desembarque e tempo para compras na West Street.  Traslado a 
restaurante e, após jantar, Show de Luzes Sanjie Liu em Yangshuo. Acomodação em Yangshuo. 

13 
19/04 
dom 

YANGSHUO     GUIILIN    XANGAI     --   (Jin Jiang Tower Hotel)   
Em horário adequado, traslado ao aeroporto de Guilin para embarque em voo com destino a Xangai, a 
metrópole mais cosmopolita da China. Chegada e traslado ao hotel. 

14 
 

20/04 
seg 

XANGAI     --   (Jin Jiang Tower Hotel)   
Dia todo de passeio incluindo: Jardim Yuyuan, um exemplo da arquitetura clássica construído durante a 
dinastia Ming, o Templo do Buda de Jade que abriga duas estátuas de jade branco, The Bund, área a 
beira-mar famosa pela arquitetura variada de suas construções e a bela torre de TV Pérola do Oriente. 

15 
21/04 

ter 
XANGAI     -- --   (Jin Jiang Tower Hotel)   
Dia livre com late check-out. Em horário adequado, traslado ao aeroporto. 

16 22/04 
qua 

XANGAI    DUBAI    SÃO PAULO 
00:05 – Embarque em voo da Emirates Airline (EK 303) com destino a Dubai. 04:55 – Chegada ao 
aeroporto de Dubai. 09:05 – Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo. 17:00 – Desembarque no 
Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

www.centurytravel.com.br 


