
     INCLOU

Trasllat des del punt d’origen a l’aeroport de Barcelona 
Vols internacionals 
Hotels 5***** 
Pensió completa amb aigua mineral  
Espectacle d´Acrobàcia 
Espectacle especial de la dinastia Tang 
Creuer pel riu Huangpu 
Autocar durant tot l’itinerari 
Bitllet tren bala de Beijin a Xian  
Vol inter de Xian a Shanghai 
Visites i entrades especificades a l’itinerari 
Pujada a la Torre de la Perla Oriental  
Guia local a Beijin-Xian-Shanghai 
Guia acompanyant de Viatges Samblas 
Assegurança de viatge i cancel.lació 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Dia1: BARCELONA – BEIJING ( VOL DIRECTE)  

 

 



Sortida del punt d’origen direcció aeroport de Barcelona per agafar el vol  directe destinació Beijing.  Nit a bord.  

Dia 2: BEIJING 
Arribada a la ciutat .Visita del Temple del Cel . El Parc del Temple de Cel és 
un conjunt de salons i altars als quals els emperadors (fills del cel) anaven a 
pregar, cada any, pel sol·licitar l’aprovació divina i demanar bones collites. 
El Saló de Pregàries de les Bones Collites és l’edifici més important del 
complex. Està situat sobre una terrassa de marbre de tres nivells i amb 
unes mesures de 38 m d’alçada per 30 de diàmetre i va ser construït amb 
pilars de fusta sense utilitzar cap clau passejada en Riksa  pels Hutongs de 
la ciutat ( part antiga) i visita a una casa típica xinesa. Tot seguit visita a la 
casa del Té. Seguidament dinar enrestaurant. A la nit Sopar xinés on 
degustarem el famós “Pato laqueado”. Allotjament a l´hotel.  

Dia 3: BEIJING 
Esmorzar. Sortida amb autocar. Parada  a l´estadi Olimpic on podrem fer la 
foto exterior del famós Cub d´Aigua i el Niu, instal.lacions construides per 
les olimpiades del 2008 . Continuació i arribada a  la Gran Muralla de Xina, 
obra colosal que amb més de 5.000 km atravessa el pais des del Mar de 
Bohai al Desert del Gobi. Dinar en restaurant Xinès  . A la tarda, visita el Palau d´Estiu.  L'Antic Palau d'Estiu, 
conegut a la Xina com els Jardins de la Perfecta Lluentor i originalment anomenats els Jardins Imperials, fou un 
complex de palaus i jardins situat a 8 quilòmetres al nord-oest dels murs de la Ciutat Imperial a Pequín, construït 
en el segle XVIII i principis del XIX, on els emperadors de la dinastia Qing residien i manejaven els assumptes de 
govern (la Ciutat Prohibida s'usava per a cerimònies formals).  Passejada en vaixell pel Llac del Palau.  
Seguidament, assistirem a un fascinant espectacle d´Acrobàcia.  Sopar,  i allotjament a l´hotel. 

 
 
Dia 4: BEIJING-XIAN 
Esmorzar.  Aquest matí visitarem la Plaça Tienanmen, la plaça més gran del món i La Ciutat Prohibida, considerat 
el més gran i millor conjunt arquitectònic del país. Va ser residència dels emperadors de la dinastia Ming i Ping i 
poseeix 9.999 habitacions.Dinar en restaurant i trasllat l´estació de tren per pujar amb el tren bala amb 
destinació Xian. Arribada i acomodació a l’hotel. Sopar i allotjament. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Xina
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciutat_Imperial_de_Pequ%C3%ADn&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pequ%C3%ADn
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Qing
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ciutat_Prohibida


Dia 5: XIAN 
Esmorzar. Xian és l’antiga capital de 
Xina, punt de partida de la famosa 
“Ruta de la Seda”. Admirarem el 
Mausoleo del primer emperador de 
Xina, Qin Shi Huang, que poseeix la 
sorprenen col.lecció de Guerrers de 
Terracota, mil.lers de soldats en 
formació de batalla i a tamany 
natural. Dinar. A la tarda visitarem la 
ciutat antiga ,  amb el barri musulmà 
, l´impressionant muralla que permet 
imaginar la dimensió dels exercits 

imperials. Veurem també el temple budista de Da Ci’en, amb la seva Gran Pagoda de la Oca Salvatge, reflex de la 
importància de la religió budista a Xina.Espectacle especial de la Dinastia Tang . Sopar i allotjament.  

Dia 6 XIAN – SHANGHAI 

Esmorzar. Trasllat a l’aeroport per sortir en vol directe a la ciutat de Shanghai. Arribada i acomodació al’hotel. 
Dinar. A la tarda  visitarem la part de la ciutat anomendad Puxi,  la zona moderna, on trobem el Malecon i el 
famós carrer deNanjin , carrer comercial de la part moderno de la ciutat.  Pujarem en un vaixell i navegarem pel 
riu Huangpu, riu que atravessa la ciutat i afluent del riu Yangtze. Des del vaixell,  navegant pel  riu, podrem 
disfrutar d´una magnifica  vista del skyline de la ciutat il.luminada  de nit. Sopar i allotjament a l´hotel. 

  

Dia 07 SHANGHAI –ZHU JIA JIAO - SHANGHAI 
Esmorzar.   Al matí ens dirigirem al poble de ZHujiajiao, bonic poble 
amb canals d´aigua, on veurem la vida dels xinesos fora de la ciutat. 
Passejada amb barca pels canals de la localitat on admirarem les 
típiques cases xineses i l´encant de la ciutat. Dinar en restaurant.A la 
tarda, visita  la part moderna, i pujada a la Torre de la Perla Oriental 
on gaudirem d´una panoràmica impresionant  de la ciutat i on sentir 
la sensació de volar sobre la plataforma transparent . Sopar i 

allotjament a l´hotel. 

Dia 8: SHANGHAI – BARCELONA.  
Esmorzar a l´hotel. El matí d´avui el dedicarem a 
visitar la part antiga de la ciutat, amb el barri antic i 
els Jardins de Yuyuen. un dels més famosos de Xina, 
dissenyat per la dinastia Ming i contruit per un 
funcionari, a imatge i semblança dels jardins 
imperials. Dinar en restaurant.  A la tarda, visita al 
temple del Buda de Jade  i posteriorment, trasllat a 
l´hotel, sopar i transfer a l´aeroport per embarcar 
amb el vol directe, destinació Barcelona. Nit a Bord  
 
Dia 9 SHANGHAI – BARCELONA 
Arribada a Barcelona al matí. Trasllat al punt d’origen i fi dels nostres serveis. 


