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XINA 
 

La Bella Xina 
 

VIATGE EN GRUP – 14 DIES 
 

 
 
 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Beijing   

2 Beijing  Hotel 

3 Beijing E,D,S Hotel 

4 Beijing E,D Hotel 

5 Beijing  Xian E Hotel 

6 Xian E,D Hotel 

7 Xian  Guilin E Hotel 

8 Guilin  Yangshuo  Guilin E,D Hotel 

9 Guilin  Hangzhou E Hotel 

10 Hangzhou E,D Hotel 

11 Hangzhou  Suzhou E,D Hotel 

12 Suzhou  Shanghai E,D Hotel 

13 Shanghai E Hotel 

14 Shanghai  Madrid o Barcelona E  

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

 

Dia 1 |  BARCELONA o MADRID  BEIJING 

Vol a Beijing. Nit a bord. 

 

Dia 2 |  BEIJING 

Arribada a Beijing i trasllat a l’hotel. Resta del dia lliure. Allotjament a l’Hotel Penta 4* o Hotel New Otani, Beijing 
Asia Hotel, Beijing Panpacific Hotel 5* (segons categoria escollida).  
Nota: Consulteu suplement en cas d’arribar al nou aeroport internacional de Beijing Daxing. 

 
Dia 3 |  BEIJING  

Esmorzar i visita de la Plaça de Tiananmen, cor simbòlic del país i la major plaça del món, pot arribar a albergar fins 
a un milió de persones i el Palau Imperial, també nomenat la “Ciutat Prohibida”. És la construcció de palaus 
d’estructura de fusta més gran i millor conservat existent al mon. Dinar en un restaurant local. A la tarda visita del 
Palau d’estiu (creuer no inclòs) i Fàbrica de Perla. Posteriorment visita al mercat de seda. Sopar de benvinguda 
d'Ànec Lacat de Beijing.  Allotjament. 
 
Dia 4 |  BEIJING  

Esmorzar i excursió a La Gran Muralla (Sector de Badaling o Juyongguan). Dinar en un restaurant local. A la tarda, 
retorn a la ciutat i degustació de te a la casa de te. A continuació, visita al Temple del Cel, un dels més grans 
recintes sagrats de la Xina. Retorn a l’hotel i allotjament. 
 
Dia 5 |  BEIJING  XIAN 

Esmorzar i trasllat a l'estació de tren. Sortida amb tren d'alta velocitat a Xi'an en segona classe. Arribada i trasllat a 
l’Hotel Grand Barony , Grand Park Hotel 4* o Gran Meliá 5* (segons categoria escollida). 
Nota: suplement de primera classe al tren: 65€/persona. 

http://www.altairviatges.com/
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1vWyjIJVOMKYdGGFOPf_op3WARdopjYDA&ll=27.62929960812335%2C112.08195564765686&z=5
https://www.pentahotels.com/hotels-destinations/asia/beijing
http://www.hotelnewotanichangfugongbeijing.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g294212-d308421-Reviews-Asia_Hotel-Beijing.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g294212-d308421-Reviews-Asia_Hotel-Beijing.html
https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp-beijing.html
http://www.grandbaronyxian.cn/en
https://www.parkhotelgroup.com/cn/xian
https://www.melia.com/es/hoteles/china/xian/gran-melia-xian/index.htm
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Dia 6 |  XIAN 

Esmorzar. Visita dels Guerrers de Terracota una dels troballes arqueològiques més importants del segle XX i que és 
Patrimoni de la Humanitat. Es van trobar al voltant de 7.000 figures de soldats, cavalls, carros i armes de grandària 
natural i que són rèpliques exactes de la que va ser la guàrdia imperial de l'època. Dinar en un restaurant local. A 
continuació visita a la Pagoda de l’Oca salvatge, sense pujar. La vella ciutat de Xian està vorejada d’una muralla 
construïda entre els anys 618-907 encara està molt ben conservada. Visita de la mateixa i el barri musulmà, la llar 
de l’exquisida Gran Mezquita i els venedors de carrer de menjar. Allotjament. 
 
Dia 7 | XIAN  GUILIN 

Esmorzar. Trasllat a l'aeroport i vol a Guilin. Arribada i trasllat a l’hotel. A la tarda visita al Turó Fubo que s'eleva 
sobre un parc situat a l'est de la ciutat, dominant el riu Li. En ascendir fins al cim, es toparà amb una enorme 
campana de 2,5 tones de pes. A la falda de la muntanya, es desplega la caverna de la Perla Restituïda, la llegenda 
assegura que va estar custodiada per un drac. Allotjament al Park Hotel 4* o Sheraton hotel 5* (segons categoria 
escollida). 
 
Dia 8 | GUILIN  YANGSHUO  GUILIN 

Esmorzar i trasllat a l’embarcador de Guilin per fer un creuer pel Riu Li que, recorrent un paisatge de karst  en mig 
d’arrossars, ens portarà fins a la població de Yangshuo, arribada sobre les 13.30. Dinar a bord. Desembarcament i 
temps lliure a Yangshuo. Retorn a Guilin i allotjament.  
Nota: El recorregut del creuer serà més o menys llarg, depenent del cabdal del riu, que fa que sigui més o menys 
navegable. En èpoques de sequera, es probable que es tingui que fer part del recorregut de Guilin a Yangshuo per 
carretera. 
 
Dia 9 | GUILIN  HANGZHOU 

Esmorzar i trasllat a l’aeroport de Guilin per agafar el vol amb destinació Hangzhou. Arribada i trasllat a l’hotel. 
Hangzhou és una de les grans atraccions turístiques de Xina. Te moltes relíquies històriques i llocs pintorescos, 
incloent el West Lake, i l’àrea escènica prop del riu Fuchun i el riu Xinan.  Allotjament a l’hotel Zhejiang 
Internacional 5* local (ambdues opcions). 
 

Dia 10 | HANGZHOU  

Esmorzar. Al matí, visita del Llac de l'Oest i els seus voltants que contenen tots els elements d'un jardí xinès 
tradicional però a gran escala i la plantació de te de Longjing que es considera com el millor te de la Xina. Dinar en 
un restaurant local. Posteriorment, es visitarà el Temple Linyin i les plantacions de te del Pou del Drac. Allotjament. 
 
Dia 11 | HANGZHOU  SUZHOU 

Esmorzar i trasllat a l'estació de tren per prendre el d'alta velocitat a Suzhou en segona classe. Dinar en un 
restaurant local i posterior visita del jardí Liu que té una superfície d'aproximadament 30 hectàrees, un terç de la 
superfície total són edificis. El jardí està dividit a quatre regions diferents per tema i paisatge, la regió Est, Centre, 
Oest i Nord. Les regions estan comunicades pels passadissos i aïllades per parets. Seguidament es visitarà la porta 
antiga de Panmen. Visita a la fàbrica de seda. Temps lliure al carrer de Pingjiang, ruta de pedra amb un riu que 
flueix al llarg d'ella. Allotjament al Holiday Inn Jasmine 4* o Pan Pacific Hotel, Wyndham Garden, Scholars Boutique 
Hotel 5* (segons categoria escollida). 
Nota: suplement de primera classe al tren: 20€/persona. 
 
Dia 12 | SUZHOU  SHANGHAI 

Esmorzar. Trasllat a l’estació per prendre el tren d’alta velocitat a Shanghai en segona classe. Arribada i trasllat a 
l’hotel. Dinar en un restaurant local. Visita dels Jardins de Yuyuan que són  els únics jardins de la ciutat totalment 
restaurats i que van ser inaugurats durant la dinastia Ming, ocupant un àrea de 20.000 metres quadrats. Aquest 
jardí mostra l'art de combinar diferents elements per crear un món en miniatura compost per ponts, pavellons, 
estanys, petits pujols, camins etc. A continuació, visita del temple de Buda de Jade i el malecón. Allotjament a  
l’Hotel Ambassador 4* o Hotel Regal Internacional Asia 5* (segons categoria escollida). 
Nota: suplement de primera classe al tren: 5€/persona. 
 

Dia 13 | SHANGHAI 

Esmorzar i dia lliure a Shanghai. Allotjament. 
 
 

http://www.altairviatges.com/
http://www.parkhotelguilin.com/
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=483&language=en_US
http://www.zjih.com/en/index.html
http://www.zjih.com/en/index.html
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/suzhou/suzcx/hoteldetail
https://www.panpacific.com/zh/hotels-resorts/china/suzhou.html
https://www.wyndhamhotels.com/wyndham-garden/suzhou-china/wyndham-garden-suzhou/overview
http://www.scholarshotelsuzhoupingjiangfu.com/attractions/
http://www.scholarshotelsuzhoupingjiangfu.com/attractions/
http://www.ambassadorhotel.sh.cn/english/
http://www.regal-int-eastasiahotelshanghai.com/?lbl=ggl-tld-ex
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Dia 14 |  SHANGHAI  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar a l’hotel i trasllat a l'aeroport. Vol de tornada. Arribada i fi dels serveis. 
 

 PREU PER PERSONA 2020 

 
SERVEIS DE TERRA:  
Categoria 4 estrelles 
Mínim 2 persones:   1.985€ 
Suplement habitació individual:  475€ 
Descompte sortides promocionals: 60€ 
Suplement temporada alta:  35€    
Suplement habitació individual temporada alta: 40€ 
  
Categoria 5 estrelles 
Mínim 2 persones:  2.060€ 
Suplement habitació individual:  575€ 
Descompte sortides promocionals: 60€ 
Suplement temporada alta:  55€    
Suplement habitació individual temporada alta: 95€ 
 
VOLS: (Tarifa en base a la companyia EMIRATES en classe U) 
Sortides Barcelona/Madrid:  1.025€ (taxes incloses calculades a l’octubre/19)  
L'opció d'una altra companyia o tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del 
combustible, de les taxes i els impostos inclosos en el contracte, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, 
d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi 
aplicat a l’octubre 2019. En cap cas, es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 

 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 

 

INCLOU   

• Vols interns Xian-Guilin-Hangzhou amb taxes i fuel. 

• 12 nits en hotels amb esmorzar (segons elecció). 

• Dinars especificats. 

• Trens diürns d’alta velocitat segons itinerari, en segona classe. 

• Trasllats. 

• Excursions i visites indicades amb guies locals de parla castellana. 

• Entrades a les visites.  

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 2.000 €  
 

NO INCLOU   

• Vol internacional, domèstics no especificats i taxes. 

• Visat. 

• Propines. 

• Qualsevol altre servei no especificat. 
 
 SORTIDES 2020 
Dies d’arribada a Beijing i d’inici del programa de viatge (Dia 2 del circuit): dilluns i dijous (tot l’any) i també 
dissabte (nomes juliol i agost) 
 
Temporada baixa: Del 2 al 23 març, del 28 de maig al 20 d’agost i del 16 al 26 novembre 
 
Temporada alta: Del 26 març al 25 de maig i del 22 d’agost al 12 de novembre 
 
Sortides promocionals: Dilluns del 7 desembre 2020 al 22 febrer 2021  
 
Sortides no operatives:  28 Setembre, 1 octubre, 4 gener, 1 i 8 Febrer 

http://www.altairviatges.com/
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
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 MÍNIM DE PERSONES 
 
Grup mínim 2 persones i màxim 18 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 2 persones. De no arribar a aquest mínim, 
l’agencia te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, 
Altaïr Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats 
que considereu segons els vostres interessos.  L’ampliació de l’assegurança d’anul·lació que cobreix fins a 3.000€ té 
un suplement de 60€, fins a 4.000€ té un suplement de 80€, la de fins a 5.000€ té un suplement de 100€, la de 
6.000€ té un suplement de 120€ i la que cobreix fins a 7.000€ té un suplement de 185€.  
Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura. Consulteu suplement i el 
detall de les cobertures en cada cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una 
penalització que equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la 
utilització alternativa dels serveis de viatge.  
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, 
sensorial o locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de 
discapacitat, o per l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves 
necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un 
viatge a mida és PMR haurà d’informar-nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir 
les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà 
variar en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la 
data de sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta 
(exceptuant Amex i Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ PRÀCTICA 

 
VISATS 
És necessari visat. Es sol·licita 1 foto mida carnet i que el passaport tingui una vigència mínima de 6 mesos.  
Els ciutadans de Catalunya han de tramitar el visat al Consolat de Barcelona, la resta a Madrid. El visat l’ha de 
tramitar el viatger personalment ja que es requereixen les seves empremtes digitals. 
 
VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem consultar la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.  
 
CARACTERISTIQUES DEL VIATGE  
Viatge en grup amb sortides a partir de 2 persones i amb un màxim de 18. Oferim els serveis de vols, trens, vaixells, 
cotxe i l’allotjament en hotels de quatre estrelles que inclouen l’esmorzar. Es pot millorar la categoria a 5 estrelles. 
S’inclouen 8 dinars en restaurants locals. Les visites es realitzen amb guies locals de parla castellana. El creuer en el 
riu Li es fa en vaixell compartit amb mes viatgers i inclou un dinar lleuger a bord. El recorregut del creuer serà més 
o menys llarg, depenent del cabdal del riu, que fa que sigui més o menys navegable. En èpoques de sequera, es 
probable que es tingui que fer part del recorregut de Guilin a Yangshuo per carretera. És possible fer una habitació 
triple amb un llit extra, tot i que no hi ha descompte per part dels hotels, el preu serà igual que en doble. 
Els nens menors de 12 anys tenen un 15% de descompte dels preus del paquet (no s'aplica a suplements, taxes, 
etc,). 
Les propines no estan incloses, recomanem deixar 5USD al guia i 3USD al xofer per persona y dia. 

http://www.altairviatges.com/
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
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DIVISES 
La moneda nacional és el iuan xinès o Renmimbi (CNY), consultar canvi a: XE converter.    
 
CLIMA 
Xina degut a la seva gran superfície varia molt en clima. Estiu (de juny a finals d'agost) potser extremadament 
calorós, amb temperatures per sobre de 22°C. L'estiu és també l'època de pluges. La tardor (de setembre a principis 
d'octubre), en general és la temporada més còmoda l'any. Durant aquest període, les temperatures son raonables 
en tota la Xina, al voltant de 10°C - 22°C amb una quantitat limitada de pluja. La primavera també potser molt 
agradable amb les mateixes temperatures mitjanes que a la tardor. L'hivern és generalment sec i pot tenir 
temperatures molt baixes, especialment al nord (Beijing), i agradables al sud (Shanghai, Hong Kong, Kunming, 
Lijiang, etc.). El nord és generalment més fred que el sud i l'oest és més extrem que les zones costaneres de l'est. 
 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 
 

http://www.altairviatges.com/
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=CNY
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

