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Circuit China - Beijing, Xian, Yangtze, Shanghai 

 

de la 1449 EUR / pachet / pers 

Perioada: 01.03.2020 - 5.11.2020 

Descriere Pachet 

Ziua 1. București – Beijing 
Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni cu destinația Beijing. 
Ziua 2. Beijing 
Sosire dimineața în Beijing. Oprire pentru poze la Bird’s Nest şi Water Cube. Transfer la hotel de 4 stele pentru 
cazare în Beijing. 
Ziua 3. Beijing – Orașul Interzis 
Mic dejun. Tur de oraș: Piaţa Tiananmen, Oraşul Interzis și Templul Paradisului, una dintre cele mai fotografiate 
clădiri din lume datorită unicității arhitecturii sale. Oprire la un magazin de perle foarte popular și la Centrul 
Chinezesc de Medicină Tradițională. Cazare la hotel de 4 stele în Beijing. 
Ziua 4. Marele Zid Chinezesc* 
Mic dejun. Timp liber sau excursie opțională la Marele Zid Chinezesc*, una dintre cele mai impresionante 
construcții din lume. Cazare la hotel de 4 stele în Beijing. 
Ziua 5. Beijing – Xi’an 
Mic dejun. Dimineața devreme, transfer la gară. Plecare cu trenul de mare viteză spre Xi’an, cel mai vechi oraș 
din China, situat pe Drumul Mătăsii. Plimbare pietonală în Piața Turnul cu tobe. Cazare la hotel de 4 stele în 
Xi’an. 
Ziua 6. Armata de Teracotă* 
Mic dejun. Timp liber sau, opțional, vizită la Armata de Teracotă*, una dintre cele mai importante descoperiri 
arheologice ale secolului XX. Cazare la hotel de 4 stele în Xi’an. 
Ziua 7. Xi’an – Chongqing 
Mic dejun. Dimineața devreme, transfer la gară. Plecare cu trenul de mare viteză spre Chongqing. Vizită la 
Marea Sală a Poporului Chongqing și Parcul Eling. Îmbarcare pe nava de croazieră Victoria Sophia de 5 stele sau 
similar. 
Ziua 8. Peștera Fengdu Snow Jade 
Mic dejun și prânz la bordul navei. După prânz, excursie la Peștera Fengdu Snow Jade, una dintre cele mai 
spectaculoase peșteri din China. Cină și cazare la bordul navei. 
Ziua 9. Croazieră pe Yangtze 
Mic dejun și prânz la bordul navei. Se vor traversa Defileurile Qutang și Wu. După-amiaza, se vizitează Valea 
Zeiței, situată în Defileul Wu. Cină și cazare la bordul navei. 
Ziua 10. Yichang – Shanghai 
Mic dejun. Vizită la Barajul celor trei Defileuri. Debarcare de pe nava de croazieră. Transfer la gară și plecare cu 
trenul de mare viteză spre Shanghai. Cazare la hotel de 4 stele în Shanghai. 
Ziua 11. Shanghai 
Mic dejun. Timp liber sau, opțional, tur de oraș în Shanghai*, unde se vizitează Grădina Yu şi Orașul Vechi. 
Degustare de ceai tradiţional chinezesc într-o ceainărie locală*. Vizită la orașul pe apă, Zhujiajiao*. Cazare la 
hotel de 4 stele în Shanghai. 
Ziua 12. Shanghai – Bucuresti 
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru check-in și îmbarcare cu destinația București Otopeni. 
 
Acte necesare pentru obtinerea vizei: 
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*In format electronic (trimis pe email in avans, cel tarziu cu 30 zile inante de data plecarii) 

 poza in format electronic pe fond ALB (fara imbracaminte alba, fata trebuie sa fie descoperita, fara 
ochelari, breton, cercei mari, etc) 

 formular completat (obligatoriu toate campurile, trebuie mentionate si informatiile persoane decedate 
unde este cazul) 

 scan prima pag a pasaportului, cu datele de identificare personale 
 
*In original la ambasada 

 2 fotografii tip pasaport pe fond alb, fara breton, fara imbracaminte alba (aceleasi ca cele in format 
electronic) 

 copia xerox a primei pagini a pasaportului (in partea centrala a foii, nu intr-un colt) 
 pasaportul in original valabil inca 6 luni. 

 
Dupa ce primim documentele in format electronic, vom putea face programarea pentru prezentarea la ambasada, 
in functie de disponibilitatea gasita in sistemul online al ambasadei. Inainte de a face programarea, se va stabili 
de comun acord cu turistii ora si data intalnirii la ambasada. 
 
Adresa serviciuluide vize este Str Gheorghe Titeica nr 142.  Reprezentantul agentiei noastre va astepta turistii 
acolo cu documentele in original mentionate mai sus, la punctul 2, la data programata. 
 
Atentie! 
Documentele pentru viza trebuie trimise cel tazriu cu 30 zile inainte de plecare. 
Nu se accepta pasaport temporar. Pasaportul trebuie sa fie valabil inca 6 luni de la intoarcerea in tara. 
 
Grup minim pentru organizarea circuitului: 35 persoane 
 
• CONDITII DE PLATA: 
- La inscriere se achita un avans minim de 30% din valoarea totala a pachetului, nerambursabil in caz de anulare 
- Diferenta de 70% se achita cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii excursiei 
 
• CONDITII DE ANULARE: 
- 30% penalizare pentru anularea cu mai mult de 30 de zile inainte de plecare 
- 100% penalizare pentru anularea cu 30 – 0 zile inainte de plecare sau no show 

Servicii incluse 

- Transport cu avionul pe ruta Bucuresti - Beijing/ Shanghai - Bucuresti  
- 1 bagaj de cală/ persoana și 1 bagaj de mână/ persoană  
- Taxe de aeroport  
- Transfer aeroport - hotel - aeroport  
- Cazare 7 nopti in camera dubla in hotel de 4* cu mic dejun  
- Cazare 3 nopti in cabina dubla, pe nava de croaziera de 5* cu pensiune completa  
- Intrari la obiectivele turistice  
- Asistenta turistica in limba romana  
- Transport cu trenul de mare viteza pe ruta Beijing - Xian - Chongqing/ Yichang - Shanghai   

Servicii neincluse 

- Asigurare medicală si storno  
- Taxa de viza si procesarea actelor - 110 EUR / pers (se achita la agentie) (Optional) - Pachet 2 excursii și 1 tur 
de oraș: 199 Euro/ persoană (se poate rezerva doar înainte de plecare) 
- Supliment demipensiune (7 cine dintre care 1 este cina cu rata traditionala pekineza): 149 Eur/ persoana  
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Tarife Pachet 

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Dubla Standard (Pensiune Completa si Mic Dejun) 01.03.2020 11 1449 EUR  
loc in Camera Dubla Standard (Pensiune Completa si Mic Dejun) 19.03.2020 11 1449 EUR  
loc in Camera Dubla Standard (Pensiune Completa si Mic Dejun) 27.04.2020 11 1499 EUR  
loc in Camera Dubla Standard (Pensiune Completa si Mic Dejun) 02.08.2020 11 1659 EUR  
loc in Camera Dubla Standard (Pensiune Completa si Mic Dejun) 05.11.2020 11 1659 EUR  

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Single Standard (Pensiune Completa si Mic Dejun) 01.03.2020 11 1919 EUR  
loc in Camera Single Standard (Pensiune Completa si Mic Dejun) 19.03.2020 11 1919 EUR  
loc in Camera Single Standard (Pensiune Completa si Mic Dejun) 27.04.2020 11 1969 EUR  
loc in Camera Single Standard (Pensiune Completa si Mic Dejun) 02.08.2020 11 2129 EUR  
loc in Camera Single Standard (Pensiune Completa si Mic Dejun) 05.11.2020 11 2129 EUR  

 

 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA HARI 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.hari@lineablutravel.ro 

CONTACT 


