CHINA
– Comori Antice & Experiente Tibetane –
BEIJING – XI’AN – LHASA– SHANGHAI– GUILIN – HONG KONG
PERIOADA: 17 AUGUST – 04 SEPTEMBRIE 2017
19 zile / 17 nopti

Ziua 1:
(17 aug):
Ziua 2:
(18 aug)

Ziua 3:
(19 aug)

Ziua 4:
(20 aug)

Ziua 5:
(21 aug)

Ziua 6:
(22 aug)

Ziua 7:
(23 aug)

Ziua 8:
(24 aug)

BUCURESTI – PARIS – BEIJING
Intalnire cu insotitorul de grup la ora 04:30 dimineata la aeroportul Henri Coanda (Otopeni) pentru
imbarcare cursa AIR FRANCE cu destinatia Bejing (via Paris).
BEIJING
Sosire la Beijing la ora 05:55. Transfer in oras, unde vom avea un program de vizitare, constand in doua
dintre obiectivele emblematice ale Beijingului: Piata Tian’anmen – cea mai mare piata din lume,
devenita simbol national, si Templului Cerului, constructie care se intinde pe o suprafata de cca
2.700.000 mp. Templul a fost construit in anul 1420 in timpul Dinastiei Ming, ca sacrificiu inchinat
Cerului. Dupa masa de pranz, care este inclusa, cazare in Beijing la hotel 3*. Timp liber pentru
acomodarea cu fusul orar si pentru odihna.
BEIJING
Dupa micul dejun, incepem o noua excursie care va dura intreaga zi: vizitarea Orasului Interzis
(Palatul Imperial, in fapt un complex ce insumeaza 9.999 de cladiri, pe o suprafata totala de 720.000
mp). Vizitam apoi Palatul de Vara, incarcat de o istorie de 800 de ani, palat ce adaposteste cea mai
bine conservata gradina regala din China. Cina la un restaurant local, avand ca preparat principal rata,
gatita dupa metode stravechi, de la anii 1300. Cazare in Beijing, la hotel 3*.
BEIJING
Mic dejun. Excursie de o zi care incepe cu vizitarea Marelui Zid – sectiunea Badaling – structura
imensa, cu o lungime de 6.700 km. Zidul traverseaza cinci provincii ale Chinei si a fost construit in scop
de aparare. Excursia continua cu pranz la un restaurant local si oprire pentru fotografii la Stadionul
Olimpic. Cazare in Beijing.
BEIJING – XI’AN
Mic dejun. Astazi vom vizita cartierul de arta 798 si vom face un Tur Hutong cu Ricsa. Vom lua pranzul
la o familie locala si apoi avem timp liber pentru cumparaturi in Beijing, intr-unul dintre centrele
comerciale sau pe strazile special amenajate in acest scop. Seara ne imbarcam in trenul de noapte cu
destinatia Xi’an (cuseta de dormit pentru patru persoane).
XI’AN
Sosire in Xi’an. Mergem la hotel pentru micul dejun, iar dupa pranz vizitam Pagoda Gastei Salbatice,
una din cladirile remarcabile din Xi’an, aflata in interiorul templului Da Ci’en construit in 589 AC si
considerata simbol al orasului. Vom avea ocazia sa participam si la o demonstratie de caligrafie, o
„modesta” initiere in caracterele chinezesti. Continuam cu un Atelier de Jad. Dupa amiaza este
rezervata vizitei unui sit arheologic unicat, care are in preent o faima mondiala: Armata de Teracota a
imparatului Qin Shi Huagandi. Este una dintre descoperirile arheologice de senzatie ale sec. XX, un sit al
carui renume rivalizeaza cu cel al Marelui Zid. In jur de 8000 de razboinici si cai de lut in marime
naturala au fost ingropați in anul 210 î.Hr., ca o „armata a spiritelor”, menita sa pazeasca mormantul
Primului Imparat. Cina va fi servita la restaurante locale. Cazare in Xi’an la hotel 3*.
XI’AN
Dupa micul dejun este prevazuta o vizita la Muzeul de Istorie iar dupa amiaza este rezervata altor
doua vizite importante: Vechiul Zid al Orasului si Marea Moschee. La sfarsitul programului de
vizitare, timp liber in cartierul musulman. Pranzul va fi servit la restaurant local. Cazare in Xi’an la hotel
de 3*.
XI’AN – LHASA (zbor)
Mic dejun la hotel. Urmeaza transferul la aeroport pentru imbarcare la zborul cu destinatia Lhasa. Sosire
in Lhasa, oras sacru, capitala aflata la cea mai mare altitudine din lume (3658 m). Transfer la hotel 3* si
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cazare. Avem dupa-amiaza la dispozitie pentru odihna si aclimatizare cu altitudinea. Cina va fi servita la
un restaurant local.
LHASA
Mic dejun. Vizitarea Manastirii Ganden, una dintre cele trei mari manastiri ale Tibeului, ridicata in anul
1409. Este situata la cca 40 km nord-est de Lhasa, intr-un cadru natural deosebit, pe dealuri ce
formeaza un amfiteatru natural. Pranzul va fi servit intr-un restaurant local. Dupa amiaza avem timp
liber in Lhasa. Cazare in Lhasa.
LHASA
Mic dejun. Ziua de azi va cuprinde doua vizite importante: cea dintai la Palatul Potala (cea mai mare
constructie din Tibet), cealalta la Templul Sera (una din cele 3 mari manastiri ale Tibetului, datand din
1419). Pranzul este inclus. Cazare in Lhasa.
LHASA
Mic dejun, urmat de vizita la Templul Johkang (situat in centrul vechi orasului Lhasa); templul este cel
mai important lacas de cult pentru Tibetanii Galbeni), urmata de o plimbare pe strada Barkhor, o strada
foarte veche a orasului, de forma circulara, ce inconjoara Templul. Vom continua programul de vizitare
cu Parcul Norbulinka - supranumit si “Gradina Pietrei Pretioase”, ce gazduieste palatul de vara al lui
Dalai Lama). Cina este inclusa. Cazare in Lhasa.
LHASA – SHANGHAI (zbor)
Dupa micul dejun avem prevazut transferul la aeroport pentru zborul spre Shanghai. Sosire în Shanghai,
transfer aeroport – hotel, restul zilei fiind liber pentru relaxare sau program individual. Cina la restaurant
local si cazare in Shanghai, la hotel 3*.
SHANGHAI
Mic dejun, urmat de vizita la Gradina Mandarin Yu, capodopera ce dateaza din timpul Dinastiei Ming.
Vom continua sa descoperim orasul si atractiile sale: Templul lui Buddha de Jad, cu statuia lui Buddha
dintr-o singura bucata de jad de culoare alba, considerat cel mai pretios, incrustata cu smaralde si
agate. Continuam cu Promenada Bund - veritabila expozitie de arhitectura internationala, datorita
cladirilor impunatoare construite de-a lungul sau si cosmopolita Strada Nanjing, pentru cumpărături.
Pranzul este inclus.
SHANGHAI – ZHU JIA JIAO – SHANGHAI
Dupa micul dejun vom merge spre orasul Zhu Jia Jiao, vechi oras al Chinei, situat pe apa, cu o istorie
de peste 1700 ani. Orasul este impanzit de poduri, care reprezinta una dintre principalele atractii. Vizita
va fi urmata de pranz la un restaurant local. Programul dupa-amiezii include o vizita a zonei care a
constituit pentru o vreme Concesiuna Franceza a orasului Shanghai, loc incarcat inca de o atmosfera
aparte. Vom incheia seara in Shanghai.
SHANGHAI – GUILIN (zbor)
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru zborul către Guilin, oraș renumit pentru fascinantele si unicele
sale peisaje, formațiuni de roci și rauri. Sosire in Guilin, cazare la hotel 3*. Pranzul este inclus.
GUILIN – YANGSHUO – GUILIN
După micul dejun, pornim într-o aventura pe Raul Li. În aceasta croaziera ne vom bucura de scenariul
fascinant oferit de frumusețea raului. Pranzul va fi servit la bordul barcii. La revenirea pe uscat, in
Yabgshuo, ne putem bucura de timp liber pe West Street. Intoarcere la Guilin.
GUILIN – HONG KONG (zbor)
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru zborul catre Hong Kong. Odata ajunsi in Hong Kong, avem
prevazut transferul aeroport – hotel. Cina si cazare in Hong Kong, la hotel 3*.
HONG KONG
Mic dejun. In aceasta zi, vom profita din plin de timul petrecut in Hong Kong. Turul de oras inclus va
include vizite ale locurilor emblematice ale orasului: Bauhinia Plaza, Victoria Peak, Repulse Bay,
Aberdeen Village. Dupa amiaza vom servi masa, dupa care avem timp liber pentru cumparaturi. Cazare
in Hong Kong la hotel 3*.
HONG KONG – AMSTERDAM – BUCURESTI
Mic dejun, urmat de transfer catre aeroport in vederea imbarcarii pe cursa KLM cu destinatia Amsterdam
(decolare la ora 12:30). Dupa schimbarea cursei la Amsterdam, continuarea calatoriei catre Bucuresti,
sosirea in Romania fiind prevazuta la ora 00:20 (noaptea de 4/5 septembrie).

PRET / persoana: 2790 EURO
loc in camera dubla
Supliment camera single: 650 EURO
SERVICII INCLUSE:

transport cu avionul Bucuresti – Beijing si Hong Kong – Bucuresti cu compania AIR FRANCE KLM;

transport cu avionul Xi’An – Lhasa, Lhasa – Shanghai, Shanghai – Guilin, Guilin – Hong Kong cu companii locale;

16 nopti cazare la hoteluri de 3* superior: 3 nopti in Beijing, 2 nopti in Xi’an, 4 nopti in Lhasa, 3 nopti in Shanghai, 2
nopti in Guilin, 2 nopti in Hong Kong;

1 noapte transport cu trenul vagon de dormit (cuseta de 4 persoane) Beijing- Xi’an;

demipensiune pe tot parcursul circuitului (mic dejun si pranz sau cina, in functie de zi – preparatele au specific
chinezesc)

transport cu autocar local dotat cu aer conditionat conform itinerariului

transferuri aeroport – hotel – aeroport

vizite si intrari la obiectivele turistice mentionate in program

croaziera pe Raul Li

ghizi locali

insotitor roman de grup

NU SUNT INCLUSE:

taxele de aeroport pentru curse interne si internationale = 495 EURO – se pot modifica, valoarea finala a acestora va
fi comunicata la emiterea biletelor, cu 3 saptamani inainte de plecare

taxa de viza si procesare acte = 70 EURO

bacsis pentru soferi si ghizi locali (se practica) = 60 USD, se vor achita prin insotitorul de grup, la sosirea in China

asigurarea medicala de calatorie (obligatorie)

asigurarea storno (optionala): se incheie odata cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, in
pachet cu asigurarea medicala de calatorie (cost informativ asigurare storno + medicala: 64 lei/persoana, pentru
persoane pana la 65 ani);
ORAR INFORMATIV DE ZBOR (ore locale):
17.08: Bucuresti 07:10 – Paris 09:20 // 14:00 – Beijing 05:55 (pe 18.08)
04.09: Hong Kong 12:30 – Amsterdam 18:30 // 20:40 – Bucuresti 00:20 (noaptea de 04/05.09)
GRUP MINIM:
30 persoane. Pentru grup 25-29 persoane se percepe un supliment de 90 EURO/ persoana. Pentru un grup mai mic de 25
persoane, pretul se recalculeaza sau circuitul se reprogrameaza. De asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia isi
rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau hotelurile, cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a
turistilor inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul rezervat pot fi la un tarif mai mare (in functie de
disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de decomandare.
TERMEN LIMITA DE INSCRIERE:
8 saptamani inaintea plecarii
CONDITII FINANCIARE:
TERMENE DE PLATA:
•
20% din pretul pachetului turistic la inscriere;
•
60% din pretul pachetului turistic cu minim 60 zile inaintea plecarii;
20% din pretul pachetului turistic cu minim 15 zile inaintea plecarii.
•
Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 20
zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral.
In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
•
20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 90 zile - 60 zile inaintea plecarii;
•
50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 59 zile - 30 zile inaintea plecarii;
•
80% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 29 zile - 14 zile inaintea plecarii;
•
100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face cu mai putin de 14 zile inaintea plecarii.
IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare cauzate
de anulare, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie financiara
care acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza anularea calatoriei.
ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA VIZEI:
pasaport valabil minim 6 luni de la data calatoriei / o fotografie tip pasaport / adeverinta de la locul de munca cu
precizarea functiei si a salariului / formular completat
TRANSFERURI DIN PROVINCIE LA/DE LA AEROPORT (minim 2 pasageri, direct de la domiciliu):
- 15 EURO / adult dus-intors si 10 EURO / copil 2-12 ani dus-intors din orasul PLOIESTI
- 20 EURO / adult dus-intors si 10 EURO / copil 2-12 ani dus-intors din orasele GIURGIU, URZICENI
- 25 EURO / adult dus-intors si 10 EURO / copil 2-12 ani dus-intors din orasul TARGOVISTE
- 30 EURO / adult dus-intors si 15 EURO / copil 2-12 ani dus-intors din orasele SINAIA, PITESTI, ALEXANDRIA
- 35 EURO / adult dus-intors si 15 EURO / copil 2-12 ani dus-intors din orasele PREDEAL, SLOBOZIA
- 40 EURO / adult dus-intors si 20 EURO / copil 2-12 ani dus-intors din orasele BRASOV, CALARASI
- 45 EURO / adult dus-intors si 20 EURO / copil 2-12 ani dus-intors din orasele FOCSANI, SLATINA
- 50 EURO / adult dus-intors si 30 EURO / copil 2-12 ani dus-intors din orasele CONSTANTA, CARACAL
- 55 EURO / adult dus-intors si 30 EURO / copil 2-12 ani dus-intors din orasele CRAIOVA, RM VALCEA, BRAILA, GALATI,
TECUCI, FAGARAS
- 65 EURO / adult dus-intors si 35 EURO / copil 2-12 ani dus-intors din orasele TULCEA, BACAU
- 70 EURO / adult dus-intors si 35 EURO / copil 2-12 ani dus-intors din orasul SIBIU
- 80 EURO / adult dus-intors si 45 EURO / copil 2-12 ani dus-intors din orasele SIGHISOARA, MEDIAS
- 95 EURO / adult dus-intors si 50 EURO / copil 2-12 ani dus-intors din orasul TG MURES
OBSERVATII:
 Documente necesare calatoriei: pasaport valabil minim 6 luni de la intoarcerea in tara;
 clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile de resort din China, ca atare facilitatile
camerelor sunt conforme cu standardele locale;
 conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din
tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care
nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera; informatii suplimentare pe www.politiadefrontiera.ro;





















agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu
sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu;
distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup;
hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca garantie
pentru cheltuielile suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii;
pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; in momentul sosirii la
hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor;
persoanele care calatoresc singure pot opta pentru camera single sau pentru partaj, caz in care agentia va propune, in
functie de inscrierile existente sau ulterioare, un partaj. In situatia in care nu exista partaj pana la expirarea
termenului limita de inscriere, agentia nu se obliga sa suporte diferenta de camera single, in consecinta turistul poate
sa se retraga fara penalizari sau sa opteze pentru camera single;
agentia isi rezerva dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport in cazul in care valoarea acestora este
schimbata de compania aeriana;
agentia nu este raspunzatoare pentru eventualele perturbari ale orarului de zbor;
in situatia in care turistul achizitioneaza bilete de avion pe zboruri interne iar acestea nu mai corespund noului orar de
zbor al cursei internationale, agentia nu are obligatia de a suporta eventualele diferente de pret ocazionate de
reemiterea biletelor pe cursa interna;
conducatorul de grup poate modifica programul actiunii in anumite conditii obiective;
conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de catre ghizii
locali;
politica de prealocare a locurilor in avion depinde de fiecare companie aeriana; la cerere, se pot furniza informatii suplimentare cu privire la acest aspect;
agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in cazul in
care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente;
excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale. Sumele aferente acestor excursii nu se incaseaza
in numele si pentru agentia Tour Operatoare. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele ale excursiilor
ce pot fi achizitionate de la receptia hotelurilor, aceasta datorandu-se faptului ca persoanele participante vor avea la
dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei si dupa caz ghid
local. Pretul excursiilor este calculat pentru un grup minim de 20 persoane. La un numar mai mic de participanti
pretul creste proportional; daca numarul persoanelor inscrise la excursiile optionale este suficient de mare,
insotitorul de grup se va alatura turistilor care au achizitionat respectivele excursii, astfel incat cei care raman la
hotel vor avea program liber fara insotitor;
oferta a fost calculata pe baza paritatii euro/dolar valabile in luna noiembrie 2016; in situatia modificarii cu mai mult de
3% a acestei paritati, agentia isi rezerva dreptul de a modifica pretul excursiei;
asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand cu bancheta a doua;
prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii.

