ChinaeDubai
Roteiro

DIA 1

22/06/2018  SEXTAFEIRA
GUARULHOS/PEQUIM

• Encontro do grupo no Aeroporto de Guarulhos
• Check in e auxílio embarque

DIA 2

23/06/2018  SÁBADO
GUARULHOS/DUBAI/PEQUIM

• 01h25 - Voo com destino a Pequim
• 22h55 - Conexão em Dubai com acesso a Sala VIP da Emirates
• 03h55 - Embarque com destino a Pequim
• Noite em trânsito

DIA 3

24/06/2018  DOMINGO
PEQUIM

DIA 4

25/06/2018  SEGUNDAFEIRA
PEQUIM

• 15h25 - Chegada em Pequim
• Recepção e transfer para o hotel
• Tempo livre para descanso
• Jantar de Boas Vindas
• Pernoite em Pequim – Hotel New World ou similar

• Café da manhã no hotel
• Palestra com especialista em agronegócios na Academia
de Ciências da China. O tema será agronegócio e a relação
comercial entre Brasil e China.
• Almoço
• Tarde dedicada a visita a Grande Muralha da China,
considerada uma das maravilhas do mundo.
• Jantar e retorno para o hotel
• Pernoite em Pequim – Hotel New World ou similar

DIA 5

26/06/2018  TERÇAFEIRA
PEQUIM

DIA 6

27/06/2018  QUARTAFEIRA
PEQUIM/XANGAI

• Café da manhã no hotel
• Visita a Embaixada Brasileira para uma palestra geral sobre a
agricultura na China; números, perspectivas, relações entre Brasil
e China, entre outros.
• Almoço
• Visita a uma fazenda de grãos nos arredores de Pequim,
possibilidade de ouvirem sobre produção, políticas e mercado.
• Após a visita, uma sessão de massagem para todas!
• Retorno para o hotel e jantar
• Pernoite em Pequim – Hotel New World ou similar

• Café da manhã no hotel
• Manhã dedicada ao turismo pela linda cidade de Pequim,
começaremos pela Tiananmen Square, a famosa praça celestial,
seguida de visita a Cidade Proibida.
• Almoço
• Trem bala para Xangai.
• Chegada em Xangai e transfer para o hotel
• Jantar
• Pernoite em Xangai – Hotel Pullman ou similar

DIA 7

28/06/2018  QUINTAFEIRA
XANGAI

• Café da manhã no hotel
• Visita a uma grande trade do setor agro, a qual realiza
negócios com o Brasil
• Almoço
• Visita ao Porto de Xangai – considerado o porto mais ativo do
mundo em toneladas negociadas.
• Jantar
• Pernoite em Xangai – Hotel Pullman ou similar

DIA 8

29/06/2018  SEXTAFEIRA
XANGAI

• Café da manhã no hotel
• Reunião com representante da Federação de Mulheres de
Negócios de Xangai
• Após o almoço, visita a “Cidade Antiga” de Xangai”,
passando pelo famoso Jardim Yuyuan – uma verdadeira
ilha de tranquilidade no meio da cidade.
• Visita ao famoso Mercado da Seda e retorno para o hotel
• Jantar de despedida com show acrobático
• Pernoite em Xangai – Hotel Pullman ou similar

DIA 9

30/06/2018  SÁBADO
XANGAI/DUBAI

• Café da manhã no hotel
• Manhã dedicada a compras na famosa “Nanjing Road”,
considerada a rua número um de Xangai, símbolo da
história e a cultura da cidade.
• Almoço e tarde livre para passeios pela cidade
• Late check out e transfer para o aeroporto
• Auxílio embarque e check in
• 00h05 - Voo com destino a Dubai
• Noite em trânsito

DIA 10

01/07/2018  DOMINGO
DUBAI

DIA 11

02/07/2018  SEGUNDAFEIRA
DUBAI

• 04h55 - Chegada em Dubai
• Tour panorâmico pela cidade, seguido de um café da
manhã de boas-vindas.
• Visita ao Burj Khalifa – considerado o maior “arranha-céu” já
construído no mundo.
• Check in no hotel e tarde livre para descanso
• No fim do dia, passeio pela linda marina de Dubai
• Visita ao Souq Madinat Jumeirah- um shopping no estilo dos
mercados antigos- os tradicionais souks do oriente médio- onde
é possível fazer compras, ir a bons restaurantes e até ir ao teatro.
• Jantar
• Pernoite em Dubai – Hotel Ramada Jumeirah

• Café da manhã no hotel
• Manhã dedicada as compras
• Almoço cultural com representantes da Associação de Mulheres
dos Emirados Árabes, abrangendo assuntos sobre
política, tradições, fé e cultura.
• Após o almoço, visita ao Museu da Mulher
• Ao cair da tarde ida de Jeep para as dunas do deserto
• Jantar especial de despedida no deserto
• Retorno para o hotel
• Pernoite em Dubai – Hotel Ramada Jumeirah

DIA 12

03/07/2018  TERÇAFEIRA
DUBAI/GUARULHOS

• Café da manhã
• Transfer para o aeroporto
• Auxilio embarque e check in
• 08h00 - Voo com destino ao Brasil
• 15h55 - Chegada em Guarulhos
• Auxilio embarque para demais conexões
• Fim dos nossos serviços

Pacote Terrestre:
• 08 noites em hotéis 4*, em quarto duplo
• Todas as refeições descritas no roteiro
• Visitas técnicas e todas as atividades descritas no
roteiro
• Transporte terrestre
• 1 Coordenadora TNT
• 1 Intérprete TNT
• Seguro de Viagens Internacional

Investimento:
USD 5844,00, por pessoa em acomodação dupla no pacote terrestre
*Valores válidos para grupo mínimo de 15 pessoas

Pacote Aéreo
*VOO

SUGERIDO – Emirates Airlines

DATA

CIA

ORIGEM

DESTINO

HOR. SAÍDA

23/06/2018

EMIRATES

GUARULHOS

DUBAI

01H25

HOR.CHEGADA
22H55

24/06/2018

EMIRATES

DUBAI

PEQUIM

03H55

15H25

01/07/2018

EMIRATES

XANGAI

DUBAI

05H05

04H55

03/07/2018

EMIRATES

DUBAI

GUARULHOS

08H00

15:55

Investimento:
USD 1400,00 + TXS (APROX USD 290,00)

*Valores válidos e lugares disponíveis, para inscrições feitas até o dia 20/04/2018

Contato:
TNT VIAGENS - 43 3323-8745
Responsável: Mayara - mayara@tnt.tur.br
LABHORO CORRETORA - 41 3028-1818
Responsável: Andrea Cordeiro - andrea@labhoro.com.br

Organização

WWW.TNT.TUR.BR
43 3323 8745

