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Circuit Hong Kong - Macau - Shanghai - Xi'an - Beijing 

de la 1799 EUR / pachet / pers 

Perioada: 25.04.2019 
Descriere Pachet 
Ziua 1. București – Beijing 
Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni cu destinaţia Beijing, China. 
Ziua 2. Beijing 
Sosire in Beijing dimineata devreme si transfer la hotel pentru check in si cazare. Dupa-amaiza, 
plimbare pietonală în zona Hutong şi oprire pentru poze la Bird’s Nest şi Water Cube. Seara, cazare la 
hotel în Beijing. 
Ziua 3. Beijing 
Mic dejun. Tur de oraș care include vizitarea Pieţei Tiananmen, a Oraşului Interzis şi a Templului 
Paradisului, una dintre cele mai fotografiate clădiri din lume datorită unicităţii arhitecturii sale. Oprire 
pentru cumpărături la un magazin de perle foarte popular şi la Centrul Chinezesc de Medicină 
Tradiţională, renumit pentru masajul la picioare. Seara, cazare la hotel în Beijing. 
Ziua 4. Beijing - Marele Zid Chinezesc* 
Mic dejun. Timp liber la dispoziţie sau excursie opţională la Marele Zid Chinezesc, una dintre cele mai 
impresionante construcţii din lume, inclusă în topul celor 7 minuni noi ale lumii*. Seara, cazare la hotel 
în Beijing. 
Ziua 5. Beijing – Xian 
Mic dejun. Dimineaţa, transfer la gară. Plecare cu trenul de mare viteză spre Xian, cel mai vechi oraş 
din China, situat pe Drumul Mătăsii. Plimbare pietonală în Piaţa Turnul cu tobe. Seara, cazare la hotel 
în Xian. 
Ziua 6. Xian - Armata de Teracotă* 
Mic dejun. Timp liber la dispoziţie sau, opţional, vizită la Armata de Teracotă, una dintre cele mai 
importante descoperiri arheologice ale secolului al XX-lea*. Seara, cazare la hotel în Xian. 
Ziua 7. Xian – Shanghai 
Mic dejun. Dimineaţa, transfer la gară şi plecare cu trenul de mare viteză spre Shanghai, cel mai mare 
oraş din China şi un important centru comercial, renumit pentru clădirile de tip zgîrie-nori. Plimbare 
pietonală în Concesiunea Franceză, un cartier rezidenţial cu clădiri impunătoare inspirate din 
arhitectura franceză, în Bund, cartierul internaţional şi pe Bulevardul Nanjing, prima stradă comercială 
din China. Seara, cazare la hotel în Shanghai. 
Ziua 8. Shanghai 
Mic dejun. Dimineaţa se vizitează Grădina Yu şi Oraşul Vechi, unde se poate degusta un ceai 
tradiţional chinezesc într-o ceainărie locală. Vizită la oraşul pe apă, Zhujiajiao, una dintre cele mai 
populare atracţii turistice din Shanghai. Oprire pentru cumpărături la un magazin tradiţional cu produse 
din mătase naturală. Seara, cazare la hotel în Shanghai. 
Ziua 9. Shanghai – Hong Kong 
Mic dejun. Timp liber la dispoziţie în prima parte a zilei. După-amiaza, transfer la aeroport şi îmbarcare 
pe zborul intern cu destinaţia Hong Kong. Seara, cazare la hotel în Hong Kong. 
Ziua 10. Hong Kong – Macao* 
Mic dejun. Timp liber la dispoziţie sau excursie opţională la Macao*, fost teritoriu portughez, denumit 
simbolic „Las Vegas al Orientului”, impresionant prin opulenţa arhitecturii clădirilor şi a cazinourilor care 
atrag annual milioane de turişti. Seara, cazare la hotel în Hong Kong. 
Ziua 11. Hong Kong – Bucureşti 
Mic dejun. Check aut hotel la ora 12:00. Plecare spre „Vârful Victoria”, cel mai înalt punct la insulei, 552 
m, care oferă o panoramă impresionantă asupra Hong Kong-ului şi a Peninsulei Kowloon. Vizită la 
satul de pescari Aberdeen, renumit pentru comunitatea de pescari care îşi petrec toată viaţa pe barcă, 
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venind foarte rar la mal. Se continuă călătoria de-a lungul coastei de sud a insulei, o regiune cu peisaje 
care amintesc de Riviera Franceză. Oprire la Repulse Bay, plajă populară atât datorită nisipului alb şi 
fin, cât şi a petrecerilor organizate de elita oraşului. Seara, transfer la aeroport pentru check-in și 
îmbarcare cu destinația București Otopeni. 
 
• 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 
 
Servicii incluse 
- Transport cu avionul pe ruta Bucuresti 
- 1 bagaj de cala si 1 bagaj de mana de/ persoana 
- Taxe de aeroport 
- Transport cu trenul de mare viteza CRH350 pe ruta Beijing - Xi'an - Shanghai 
- Autocar modern la dispozitie pe tot parcursul circuitului 
- Cazare 9 nopti, in hoteluri de 4 stele cu mic dejun 
- Asistenta turistica in limba romana 
- Intrari la obiectivele turistice 
 
Servicii neincluse 
- Asigurare medicală 
- Asigurare storno 
- Bacșișuri pentru șoferi și ghiai locali 
- Taxă de viză si procesarea actelor pentru China – 75 Euro/ persoană 
- Excursie la Marele Zid Chinezesc, cu prânz inclus: 109 Euro/ persoană 
- Excursie la Armata de Teracotă în Xian, cu prânz inclus: 109 Euro/ persoană 
- Excursie de o zi la Macao, cu prânz inclus: 169 Euro/ persoană 
- Pachet 3 excursii opționale: 359 Euro/ persoană (se poate rezerva doar în avans, în agenție) 
 

Tarife Pachet 
Camera Data                                              plecare                Nr. Nopti                    Pret                     Pret al3-lea adult 
loc in Camera Dubla (Mic Dejun)             25.04.2019                    9                       1799 EUR                 EUR 1749 EUR 
Camera Data plecare                                                             Nr. nopti                Pret Adult 
loc in Camera Single (Mic Dejun)             25.04.2019                    9                       2199 EUR 
 

 
 
 

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