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            China 
Taramul Avatarului 

 
Shanghai - Guilin - Changsa - Muntele Hallelujah - Xian - Beijing 

• Circuit 12 zile / 9 nopti   •  3 - 14 Septembrie 2018  •  Hoteluri 4*  •   Include vizita la Podul de 
Sticla Zhangjiajie 

 

Ziua 1 (luni, 3 septembrie 2018). București - Shanghai 
• Întâlnire la ora 10:30 în Aeroportul ‘Henri Coandă’ cu reprezentantul agentiei tur-operatoare și 
plecare la 13:30 spre Shanghai cu compania Aeroflot via Moscova. 

Ziua 2 (marti, 4 septembrie 2018). Shanghai 
• Sosim în Shanghai la ora 09:50, ne întâlnim cu ghidul local și începem turul orașului Shanghai 
cu Orașul Vechi(Chenghuangmiao). Construit în sec. XV în timpul Dinastiei Ming, abundă în piețe de 
anticități și mici magazine. 
• Ne îndreptăm apoi spre Bund, faimoasa faleză considerată timp de secole simbolul orașului Shanghai, 
ce oferă panorama perfectă a cartierului financiar Pudong de dincolo de râul Huangpu. 
• Continuăm cu Strada Nanjing, cea mai mare stradă de cumpărături din Shanghai, situată în centrul 
orașului, un adevărat paradis pentru iubitorii de shopping! 
• Luăm prânzul la un restaurant local și pornim spre hotel. Avem apoi restul zilei liber pentru a ne 
odihni. 
• Cazare în Shanghai la  hotel de 4 stele (Ramada Plaza Hotel sau similar). 
• Mese. 

Ziua 3 (miercuri, 5 septembrie 2018). Shanghai 
• Servim micul dejun la hotel și explorăm Shanghai în compania însoțitorului nostru. 
• Începem ziua cu minunatele Grădini Yu Yuan, restaurate în stil Suzhou. Pe o suprafață de 
aproximativ 20.000 mp  vom admira pavilioane, săli, grădini de piatră, iazurile și mânăstiri, printre care 
și Piatra de Jad (una dintre cele 3 pietre faimoase de la sud de Râul Yangtze, ce are 3,3 m înălțime și 
72 de găuri). Servim prânzul la un restaurant local. 
• Pe seară, ne plimbăm agale pe Bund pentru a admira priveliștea spectaculoasă oferită 
de Pudong după lăsarea întunericului. 
• Cazare în Shanghai la  hotel de 4 stele (Ramada Plaza Hotel sau similar). 
• Mese: mic dejun & prânz. 

Ziua 4 (joi, 6 septembrie 2018). Shanghai – Guilin 
• Mic dejun la hotel. 
• Timp liber în Shanghai sau participare la excursia opțională: 
• Wuzhen, numit  Veneția estului, este un oraș situat la sud de râul Yangtze, cu o istorie veche de 
2000 de ani. Un oraș pe apă, cu poduri de piatră ce parcă plutesc, drumuri pietruite printre ziduri 
pestrițe și clădiri cu sculpturi delicate de lemn. Unicitatea orașului constă în așezarea sa, pe o lungime 
de 2 km și împărțită în 6 districte: ateliere tradiționale, case tradiționale, zona culturii tradiționale, de 
mâncăruri și băuturi tradiționale, zona de magazine, zona vieții de zi cu zi. Dacă străbatem orașul de la 
est la vest putem să ne bucurăm de atmosfera veche autentică a orașului. Ne vom plimba cu barca pe 
râu, vizităm distileria, atelierele pentru mătase și vom observa stilul de viață al localnicilor. (Cost 
suplimentar: 95€/persoană, valabil de la minimum 6 persoane. 
• Servim prânzul la un restaurant local, după care  ne îndreptăm direct spre Aeroportul Shanghai. 
• În această  după amiază mergem la Aeroportul Shanghai de unde luăm zborul către Guilin. 
• Sosire în Guilin și transfer la hotel. 
• Cazare la  hotel de 4 stele (Guilin Plaza Hotel sau similar). 
• Mese: mic dejun. 

Ziua 5 (vineri, 7 septembrie 2018). Guilin 
• Ne delectăm astăzi cu o croazieră pe Râul Li, ce se întinde pe o lungime de 83 km între Guilin și 
Yangshuo. Admirăm priveliștea extraordinară a râului, străjuit de sute de creste de calcar. 
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• După prânz, vizităm Peștera Reed Flute (a fluierului de trestie), cea mai mare 
peșteră din Guilin, dar mai ales de o spectaculozitate suprarealistă. Peștera are o 
adâncime de 600 m, iar noi o vom parcurge în zigzag, printre stalactite și 
stalagmite luminate multicolor. Seara ne întoarcem în Guilin. 
• Cazare: Hotel Guilin Plaza 4* sau similar. 
• Mese: mic dejun & pranz. 

Ziua 6 (sâmbătă, 8 septembrie 2018). Guilin – Changsha – Zhangjiajie 
• Mic dejun la hotel. 
• Transfer de la hotel la gară pentru trenul de mare viteza către Changsha, unde ne întâlnim cu ghidul 
local și mergem împreună să vizităm “Orange Island” - cea mai mare insulă pe un râu din China, 
unde ne vom plimba pe cărările înconjurate de portocali și vom admira statuia din granit a lui Mao 
Zedong (32 x 83 x 41 m) – punctul culminant al vizitei pe insulă -. 
• După amiază, transfer cu autocarul la Zhangjiajie. 
• Cazare: Zhangjiajie Zhuanjiachun Hotel 4* sau similar. 
• Mese: mic dejun. 

Ziua 7 (duminică, 9 septembrie 2018). Zhangjiajie - Xi’an 
• Astăzi participăm la un veritabil spectacol al naturii, în Parcul Național Zhangjiajie, faimos pentru 
cei peste 800 de stâlpi naturali cu o înălțime medie de 800 m. Aici vom vedea Muntele Hallelujah, 
inspirație pentru una dintre cele mai populare pelicule realizate de Hollywood: Avatar și ne plimbăm 
pe cel mai înalt pod de sticlă din lume! 
• Admirăm priveliștea  din telecabină, în timp ce urcăm la  Muntele Tianzi. Vom vizita și Parcul He 
Long cu impresionanta statuie de bronz a Mareșalului Helong. 
• Urmează dejun la restaurant local, iar seara, transfer la aeroport pentru zborul către Xi’an. După 
sosire, avem transfer și check-in la hotel. 
• Cazare: Hotel Lee Garden 4* sau similar. 
• Mese: Mic dejun & prânz. 

Ziua 8 (luni, 10 septembrie 2018). Xi’an 
• Această zi este dedicată orașului Xi’an, renumit pentru faptul că era capătul Drumului Mătăsii.  
• Urmează să pătrundem într-o lume de legendă în timpul vizitei la Soldații de Teracotă, una dintre 
cele mai importante descoperiri arheologice ale secolului XX. Cu o vechime de 2200 de ani, soldații de 
teracotă au fost sculptați în mărime naturală și aranjați în formație de luptă, la cererea primului împărat 
feudal, Qin Shi Huang - cel care a unificat China și a unit toate zidurile din țară, formând Marele Zid. 
• Continuăm ziua descoperind punctele emblematice ale orașului: Pagoda Marii Gâștei Sălbatice -
 construită în anul 652 și pentru a marca un punct important din istoria budismului în China- și Turnul 
Clopotului,  una dintre atracțiile de top ale Xi’an, ce marchează centrul geografic al vechiului oraș. 
• Luăm prânzul la un restaurant local. 
• Cazare: Hotel Lee Garden 4* sau similar. 
• Mese: Mic dejun & prânz. 

Ziua 9 (marți, 11 septembrie 2018). Xi’an – Beijing 
• După micul dejun, urmează transferul la gară pentru trenul de mare viteza către Beijing. 
• Astăzi facem turul orașului Beijing și începem cu Piața Tian’anmen, cea mai mare piață urbană din 
lume (poate găzdui 1.000.000 de oameni deodată), situată în centrul geografic al orașului. 
• Continuăm cu Orașul Interzis (Palatul Imperial Chinezesc sau „Orașul purpuriu 
interzis”). Construit în timpul dinastiei Ming, a fost timp de 500 de ani reședință a împăraților chinezi și 
este o capodoperă a arhitecturii chineze și un complex unic în lume, cu exact 9.999 încăperi! 
• La cină savurăm “Rață Pekineză”, specialitate gătită încă din era imperială. 
• Cazare: Hotel Beijing Plaza 4* sau similar. 
• Mese: Mic dejun & cină. 

Ziua 10 (miercuri, 12 septembrie 2018). Beijing 
• Servim micul dejun la hotel. 
• Astăzi ne îndreptam atenția către una dintre cele șapte minuni ale lumii: Marele Zid Chinezesc  
(secțiunea de la Juyongguan), cea mai mare structură realizată de om – cu o lungime de 21.196,18 km 
- a fost construit începând cu anul 500 î.e.n, pentru a proteja granița de nord a Chinei și rămâne un 
simbol central al civilizației chineze. 
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• Luăm prânzul la un restaurant local și ne bucurăm de o după amiază cu timp 
liber pentru cumpărături. 
• Cazare: Hotel Beijing Plaza 4* sau similar. 
• Mese: mic dejun și prânz. 

Ziua 11 (joi, 13 septembrie 2018). Beijing- București 
• După micul dejun, avem timp liber pentru a explora orașul pe cont propriu. 
• Trebuie să eliberăm camera de hotel până la ora 23:00, pentru ca apoi să ne îndreptăm spre 
aeroport. La ora 02:30 ( 14 Sep 2018) părăsim Beijing și pornim spre casă. 

Ziua 12 (vineri, 14 septembrie 2018). Beijing - București 
• Părăsim Beijing la ora 02:30 am, facem escală în Moscova și  continuăm apoi spre București, unde 
sosim  la ora 12:25. 
 

Perioada: Tarif /persoană 
03 - 14 Septembrie 2018 2.190 € 

 Include Taxe Aeroport 
Note: *Tariful este calculat pe persoană/loc în cameră dublă. Grupul maxim este de 25 persoane. 

**Suplimentul de cameră single este de 350 €/persoană. 
 

TARIFUL INCLUDE : 
• Transportul cu avionul pe rutele: 
• București –Shanghai / Beijing – Bucuresti; 
• Zhangjiajie – Xian;    
• Shanghai – Guilin. 
• Taxele de aeroport în valoare de 490 €, pentru zborurile internaționale și interne; 
• Transport cu trenul de mare viteza pe rutele Changsa- Zhangjiajie și Xi’an – Beijing, la clasa a 2a; 
• 9 nopți de cazare la hoteluri de 4 stele cu mic dejun inclus; 
• 4 prânzuri la restaurante locale; 
• Cină cu rață Peking în Beijing; 
• Transferurile la sosire și plecare și toate excursiile conform programului, transport cu autocarul; 
• Ghizi locali vorbitori de engleză; 
• Asistență turistică; 
• Intrările la obiectivele turistice conform programului; 
• Însoțitor de grup vorbitor de engleză din partea agenției; 
• Asigurare „Travel” (medicală + storno).  

  
PROGRAMUL NU INCLUDE: 
× Formalitățile de obținere a vizei pentru China, în valoare de 70 €; 
× Excursiile opționale menționate în itinerariu; 
× Cheltuieli de natură personală; 
× Alte mese decât cele menționate în program; 
× Băuturile alcoolice și  nealcoolice; 
× Bacșișuri pentru ghizi locali, 30 € de persoană (suma se va înmâna conducătorului de grup). 

  
ORAR DE ZBOR: 

București 13:30 16:30 Moscova 03 Sep 2018 Moscova 20:15 09:50 (+1) Shanghai 
Beijing 02:30 05:30 Moscova 14 Sep 2018 Moscova 09:15 12:25 București 

 
CONDIȚII DE PLATĂ: 
•  Pentru rezervare fermă: 30% avans, iar diferența cu minim 20 de zile înainte de plecare.  
•  Pentru plecările în mai puțin de 20 de zile de la rezervare, se va achita integral.  

 
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătoria in China aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni în momentul plecării; 
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•  1 x fotografii tip pașaport; 
• Formular de viză completat și semnat; 
• Notă: Ambasada Chinei poate solicita aleatoriu prezența în persoană la sediul 
ambasadei; 
 
OBSERVAȚII: 
• Conducătorul de grup poate modifica programul acțiunii în anumite condiții obiective fără a altera 
conținutul programului; 
• Accesul în hotel se face începând cu ora 14:00, ieșirea din hotel se face până în ora 12:00; 
• Clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort; 
• Distribuția camerelor la hoteluri se face de către recepțiile acestora; problemele legate de amplasarea 
sau aspectul camerei se rezolvă de către turist direct la recepție, asistat de însoțitorul de grup; 
• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în 
momentul sosirii la hotel, solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu 
exactitate asupra lor; 
• Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe 
teritoriul propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu; 
• Copiii sub 18 ani care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți, vor trebui să prezinte la vamă 
acordul parental al ambilor părinți sau al celui care nu-i însoțește (după caz), obținut la notariat; în 
cazul în care adultul însoțitor nu este unul dintre părinți, acesta va prezenta la trecerea frontierei cazier 
judiciar; 
• Taxele de aeroport pot fi modificate de către compania aeriană în situația impunerii acestui lucru; 
• Turistul va încheia cu agenția  contractul de prestări servicii turistice; 
• Agenția nu-și asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive 
independente de aceasta; 
• În cazul în care turistul întârzie sau renunță la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenție 
privind rambursarea eventualelor despăgubiri. 
 
 
CONTACT 
 
NOEMI BALOGH                                                                                    
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518941                                                     
E-mail: noemi.balogh@lineablutravel.ro                                                    


