
China Filosófica e Cultural
Outubro 2019 

Saída: 06/10 Retorno: 22/10 

Roteiro Turístico: 14 dias

               Organização: 
                    Taolu Cultura e Integração 

                 Schultz Operadora 
                     33 anos organizando viagens à China. 

•  
•     



 Treinamentos e Cursos na China

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA
(China Beijing International Acupuncture Training Center)

TAI CHI CHUAN (Chen Bing Taiji Academy)

MANDARIM (Beijing Sprachcaffe)



Beijing (4 noites)
Chenjiagou (4 noites) 

     Luoyang / Shaolin (1 noite)
                  Xian (2 noites) 

 Shanghai (2 noites)





01º DOM 06 - SÃO PAULO
Apresentação no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos para...

02º SEG 07 - SÃO PAULO / DUBAI
... embarque com destino a Dubai. Chegada e…

03º TER 08 - DUBAI / BEIJING 
... reembarque com destino a Beijing. Chegada, recepção e traslado ao HOTEL. Acomodação por 
4 noites com café da manhã. Restante do dia livre.



  Hoteis ou similares :

• Beijing Jianguo Garden Hotel

• Chenjiagou Wang Ting Hotel

• Luoyang Friendship Guesthouse

• Xian Grand Noble Hotel

• Shanghai Pullman Jing An Hotel



BEIJING



04º QUA 09 - BEIJING
Dia inteiro de passeios, visitando o Palácio Imperial, Praça Tian An Men, Parque 
Jingshan, Palácio de Verão,; Excursão de triciclo com motorista pelos Hutons com 
visita a uma casa tradicional Siheyuan. Almoço.

05º QUI 10 - BEIJING
Excursão de dia inteiro à Grande Muralha, Caminho Sagrado dos cortejos da 
Dinastia Ming. Almoço em rota. Pela tarde, retorno à cidade com parada próximo 
ao “Ninho de Pássaro” (Estádio Nacional) e ao “Cubo d’Água” (Centro Nacional de 
Natação) para fotos. A noite espetáculo “The Legend of Kung Fu” o espetáculo de 
Kung Fu mais famoso do mundo. 

06º SEX 11 - BEIJING
Pela manhã, visita ao Templo do Céu, depois apreciar externamente a Torre Nova 
CCTV, e nos arredores apreciar a Terceira Fase do World Center, Almoço especial 
de Pato-Laqueado.

07º SAB 12 - BEIJING / ZHENGZHOU / CHENJIAGOU
Após o café da manhã, traslado a estação de Trem para embarque em trem de 
alta velocidade com destino a cidade de Zhengzhou e em seguida tomaremos um 
transfer para o vilarejo de Chenjiagou, Chegada, recepção e traslado ao HOTEL. 
Acomodação por 4 noites com café da manhã. Restante do dia livre..



CHENJIAGOU



Circuito Berço do Tai Chi Chuan
Chen Bing Taiji Academy

08º DOM 13 à 10º TER 15 - CHENJIAGOU

Nesse período os viajantes ficaram por conta própria tendo como opção 
acompanhar as atividades orientadas pela escola Chen Bing Chenjiagou Taiji 
Academy, tendo diversas opções de treinos de Tai Chi, passeios, Casa de Yang 
Luchan, Escolas de Tai Chi Chuan da família Chen, Santuário dos antepassados da 
família Chen e Museu do Tai Chi Chuan. Teremos também tempo livre para explorar 
a cidade, sua lojas de produtos de Wushu (arte marcial) ou mesmo assistir aos 
alunos e mestres de Tai Chi treinarem em diversos horários do dia.

 



SHAOLIN

11º QUA 16 - CHENJIAGOU / SHAOLIN / LUOYANG 
Após o café da manhã, embarque em transfer com destino ao Templo de Shaolin. 
Chegada, visita com espetáculo de Kung Fu no teatro central. Almoço. Ao final do dia 
partida em transfer com destino a Luoyang. Chegada e Acomodação em Hotel por 1 
noite com café da manhã. 



12º QUI 17 - LUOYANG / XIAN
Passeio de dia inteiro, visitando as Grutas de Longmen, visita ao Museu de 
Luoyang; Almoço. Traslado à estação para embarque em trem-bala com destino a 
Xian. Chegada, traslado ao HOTEL e acomodação por 2 noites com café da manhã.

LUOYANG



                                         XIAN
13º SEX 18- Xian
Após o Café da Manhã, visita ao Museu dos Guerreiros de Terracota. Almoço. A tarde 
visita a Pagoda do Ganso Selvagem, em seguida visitaremos a Grande Mesquita com 
seu bairro Muçulmano. Hospedagem.

14º SAB 19 - Xian/Shanghai
Após o café da manhã, Visita a Xian, muralhas antigas, Torres de Campanha e Tambor 
(de fora, sem subir). Almoço. A tarde, traslado ao aeroporto para embarque com 

destino a Shanghai. Chegada, traslado ao hotel e Hospedagem por 02 noites.



SHANGHAI
15º DOM 20 - Shanghai

Após o café da manhã, saída para passeio na rua Tianzifang com o seu mercado 
local de vegetais. Em seguida, conheceremos o Museu de Seda e o Jardim Yuyuan, o 
espetacular jardim privado. Passeio pelo Bairro Antigo e o Calçadão. Depois 
visitaremos a Nova Zona Financeira “Lujiazui”, onde poderemos apreciar de perto 
os quatro edifícios mais altos e famosos em Shanghai como o SWFC (Shanghai 
World Financial Center), Torre de Shanghai, Torre de Jinmao e Torre de Televisão 
da Pérola Oriental. Restante do dia livre. Almoço incluído. Hospedagem.



16º SEG 21 - SHANGHAI 
Dia livre. Sugerimos fazer um passeio opcional pelas milhares de lojas ou grandes 

shoppings da cidade de Shanghai. Visite o Centro Financeiro, um dos cartões postais 
da China, com seus edifícios tecnológicos e com design singular.  À noite, traslado ao 
aeroporto e assistência para...

 
17 º TER 22 - SHANGHAI / DUBAI / SÃO PAULO 
... embarque com destino a Dubai. Chegada e reembarque com destino a São 

Paulo. Chegada ao Aeroporto Internacional de São Paulo no mesmo dia.



PREÇO POR PESSOA EM AP DUPLO:  
U$ 4.390,00 + taxas de embarque

Acréscimo AP SINGLE: 1.100,00
Forma de pagto: 

entrada a vista + até 9 parcelas s/ juros nos cartões Amex, Visa, Mastercard ou 
Dinners, 

 

 

Serviços Inclusos:
* Bilhetes aéreos internacionais voando Emirates e 

domésticos em companhia local;
* Todos os traslados mencionados privativos;
* 14 noites de hospedagem com café da manhã;
* Refeições conforme mencionadas;
* 1 jantar especial de Pato Laqueado em Beijing;
* 2 espetáculos: Kung Fu em Beijing e Kung Fu em Shaolin.;
* Tours conforme descrito c/ guias em espanhol;

 

PREÇOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÃO ATÉ A DATA DA COMPRA
 



NÃO INCLUSOS:
• Taxas de Embarque Nacionais e Internacionais;
• Seguro Vital Card
• Early check in / Late check out, exceto quando mencionado o contrário;
• Refeições não mencionadas;
• Bebidas durante as refeições;
• Excesso de bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia);
• Alertamos que em alguns hotéis o frigobar possui um sensor que a partir do 

momento que foi retirado algo, mesmo que recolocado, já é debitado na conta 
do apartamento.

• Gorjetas para guias e motoristas durante os passeios;
• Carregadores nos aeroportos e hotéis; 
• Despesas com documentações e vistos;
• Passeios mencionados como opcionais;
• Qualquer item não mencionado como incluído.

• PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO ATÉ A DATA DO PAGAMENTO DEVIDO À 
OSCILAÇÃO CAMBIAL ENTRE AS MOEDAS UTILIZADAS E DISPONIBILIDADE 
NO ATO DA RESERVA. TODOS OS PREÇOS INFORMADOS EM MOEDA 
ESTRANGEIRA PARA PAGAMENTO EM MOEDA NACIONAL (R$), 
CONVERTIDOS A TAXA CAMBIAL DO DIA DO PAGAMENTO.



FORMAS DE PAGAMENTO
PARTE AÉREA E TERRESTRE – CÂMBIO TURISMO:

• Parte Aérea: U$ - 1715,00 + U$  68,00 
• Entrada mínima de U$ 1390,00 (AP Single: 1.790,00)
•  O saldo restante em até 9 x s /juros NOS CARTÕES DE CRÉDITO: VISA, 

AMEX, MASTERCARD E DINERS OU EM BOLETO BANCÁRIOS 

** Parcelamentos sujeitos a aprovação de ficha cadastral;
** Pagamentos no cartão de crédito somente mediante envio de 

autorização de débito devidamente preenchida e assinada juntamente 
com uma cópia do cartão frente e verso e documento do titular;
** Não são aceitos documentos originais impressos em papel de 

rascunho, pois este procedimento inutiliza o documento.
 

Obs.: Parcelamento válido somente para Pessoa Física e cartões de 
crédito emitidos no Brasil



• DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – para brasileiros:

• Ficha de Inscrição e Termo de adesão preenchido e assinado.

• Passaporte com validade mínima de 6 meses até o dia da 
viagem, com  mínimo de 03 páginas em branco;

• Vistos: Republica Popular da China - deve ser providenciado 
junto à Embaixada ou Consulados no Brasil;

• Certificado Internacional contra Febre Amarela (tomada até 
10 dias antes da viagem).

• Lembramos que a documentação correrá por conta do 
passageiro. Informação sujeita a alteração sem prévio 
aviso, consulte sempre seu despachante ou 
consulado/embaixada do país para maiores informações.



• Todos os preços publicados devem ser previamente 
consultados, sujeitos a disponibilidade dos itens mencionados. 
Preços base aéreo + terrestre, por pessoa em apartamento 
duplo, válidos para embarque em São Paulo. Consulte 
suplemento para saídas em outras cidades do Brasil, em US$ 
pagáveis em R$ ao câmbio turismo do dia. 

• Taxas não incluídas.

TAOLU CULTURA E INTEGRAÇÃO
SBS Q. 02 BL. E SALA 206 – CEP: 70.070-120 

BRASILIA/DF
Tel/Whats: 61-984183698 / taolu@taolu.com.br



PROGRAMAS OPCIONAIS

Opcional 1: Dubai – 4 dias;

Opcional 2: Hangzhou, Suzhou e Zhangjiajie – 7 dias; 

Opcional 3: Tibet. Retorno por Hong Kong – 7 dias;

Opcional 4: Treinamentos e Cursos - semanas ou meses
– Tai Chi Chuan (Chenjiagou), 
– Mandarim (Beijing)
– Medicina Tradicional Chinesa (Beijing).



Opção 1
Dubai 



Opção 1 - Dubai
 5 Dias / 4 Noites – Hotéis categoria 4* - Apto duplo

1º Dia Dubai - Chegada e recepção no aeroporto. Traslado ao hotel. Hospedagem e 
restante do dia livre. 

2º Dia Dubai – Jantar no Deserto: Café da manhã. Manhã livre. Às 15h encontro no 
lobby do hotel com o motorista, para sair para safári pelo deserto em 4x4, com 
jantar típico barbacoa. Depois do passeio pelo deserto, experimentaremos a 
autêntica vida do beduíno. Oportunidade de realizar uma série de atividades como 
esquiar pelas dunas, passear de camelo, fazer tatuagens de henna e jantar no 
acampamento. Retorno ao hotel. Hospedagem. 

3º Dia Dubai - City Tour: Após o café da manhã, saída para visita de Dubai antigo, 
uma cidade que apresenta uma cena diferente em cada esquina, oferece uma rica 
mescla do novo com o antigo. Dubai é uma cidade eterna que brota do deserto e 
coroa a região do Golfo com sua presença. Este percurso o levará até as magníficas 
vistas da enseada de Dubai Creek, parando pela área de Patrimônio de Bastakia e 
suas fascinantes torres de eólicas construídas por ricos comerciantes. Seguiremos a 
Fortaleza de Al Fahidi, de 180 anos de antiguidade. É aqui onde o Museu de Dubai 
conserva valiosos arquivos sobre o passado da cidade, assim como crônicas de 
suas diferentes fases de desenvolvimento. Em seguida subirão a bordo de um barco 
tradicional Abra para atravessar a enseada e visitar o mercado de ouro. No caminho 
parada para fotos externas de Burj Alarab, o hotel mais luxuoso do mundo e a 
Mesquita de Jumeirah, um monumento arquitetônico de Dubai. Retorno ao hotel. 
Tarde livre. Hospedagem. 



Opção 1 - Dubai
 4º Dia Dubai - Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Às 19h traslado 

para jantar no barco Dhow. Este barco tradicional que se utilizava nos anos 70 
para transportar os bens dos países vizinhos ao Emirados. Navegando pelo Creek 
de Dubai se pode desfrutar das espetaculares vistas dos grandes edifícios 
iluminados. Retorno ao hotel. Hospedagem. 

5º Dia Dubai Café da manhã. Hotel disponível até às 11h. Traslado ao aeroporto e 
fim dos serviços. Em momento oportuno, traslado ao aeroporto para embarque de 
renorno ao Brasil. 

Valor: US$ 810,00 por pessoa, em apto duplo. 

Condições de Pagamento: 
Cheque Cartão VISA, MASTERCARD, AMEX, ELO: Sem Entrada em até 7X sem 
juros ou entrada de 20.00% e o restante em até 9X sem juros Taxa de Remessa: 
R$ 311,89.

O que está incluso 
-4 noites de hospedagem com café da manhã; 
- Traslado privado aeroporto/hotel/ privado com motorista em inglês; 
- Tour regular de meio dia em Dubai, em espanhol; 
- Cruzeiro noturno com jantar típico em Dhow - barco típico, traslados incluídos; 
- Safári regular no deserto com jantar típico com motorista de língua inglesa; 

-Transporte de uma mala média por pessoa. 



Opção 1 - Dubai
 

Hotéis previstos ou similares: 4* plus (+)
- Four points sheraton sheikh zayed road; 
- Double tree by hilton Mall of Emirates; 
- Towers Rotana sheikh zayed road Categoria

O que não está incluso 
-Visto de Dubai 
-Refeições não mencionadas; 
-Extras e gastos pessoais 
-Taxa turística obrigatória Tourism Dirham, pago no local (Hotéis 5* US$ 6 por 
apartamento/por noite/ Hotéis 4* US$ 4.50 por apartamento/por noite/ Hotéis 3* 
US$ 3,50 por apartamento/por noite Como norma geral, seguimos o critério da 
literalidade que conduz à conclusão de que o que não está explícito e 
especificamente detalhado como incluído no preço da viagem, não está mesmo 
incluído. 

Os valores não são válidos para períodos de feriados, feiras, congressos e 
eventos. Valores por pessoa na acomodação escolhida, em moeda 
estrangeira, a serem convertidos em moeda local, ao câmbio Schultz do dia 
da compra, sujeitos a disponibilidade de lugares e a alterações sem prévio 
aviso. - Tarifas não são válidas em períodos de eventos



Opção 2 
Hangzhou e Suzhou e Zhangjiajie



Opção 2 
Hangzhou e Suzhou e Zhangjiajie



Opcional 3
Tibet e Hong Kong (Macao)



Opcional 3
Tibet e Hong Kong (Macao)



Opcional 3
Tibet e Hong Kong (Macao)



China Filosófica e Cultural
Outubro 2019 

TAOLU CULTURA E INTEGRAÇÃO
SBS Q. 02 BL. E SALA 206 – CEP: 70.070-120 – BRASILIA/DF

       Tel/Whats: 61-984183698 / taolu@taolu.com.br 


