
CHINA – 02 a 11 de Março 2019

FSHOW International 
Fertilizer Show 2019

ORGANIZER

1º Dia – 02 Março Lisboa /Dubai
Comparência no Aeroporto Internacional de Lisboa 3 horas antes da partida. Assistência nas formalidades de embarque por um 
representante da Omnitur. Partida em voo regular Emirates, com escala no Dubai. Noite a bordo.
 
2º Dia – 03 Março Dubai/ Shanghai 
Chegada a Shanghai às 21H05. Transfere ao Hotel. 
 
3º Dia – 04 Março  Shanghai (PA/A)
Pequeno-almoço no hotel. Visita à grande metrópole de negócios internacionais, cidade moderna e aberta ao ocidente. Está, 
dividida pelos braços dos rios Yangtse e Huangpu, formando assim 2 áreas comerciais, Pudong (bancos e torre da TV) e Bund 
(hotéis, lojas). Visita ao jardim Yu Garden,  marco da cidade antiga,  em estilo tradicional chinês com pátio e jardim construído 
durante a  dinastia Ming. Após a visita, passeio pela cidade. Almoço incluído. Após o almoço, partida para  Bund, para passear 
pela famosa rua pedonal Nanjing Road antes de ir visitar Xintiandi, onde podemos observar a construção típica dos anos vinte em 
Xangai, contrastando com a zona actual de bares e restaurantes. Regresso ao Hotel, alojamento.
 
4º Dia – 05 Março  Shangai (PA/A)
Pequeno-almoço no Hotel. Excursão de dia inteiro na cidade de Shanghai, visita ao Museu de Shanghai,  arte antiga chinesa. 
Saindo do museu, encontramos a Praça do Povo, localizada no centro da cidade. Almoço incluído. Após o almoço, atravessamos a 
ponte encontramos Pudong New Area, que abriga a zona de livre comércio de Shanghai com inúmeros arranha-céus. 
Possibilidade de visitar o Museu de Arte da China, o antigo pavilhão da China na Expo 2010. Regresso ao hotel. 
 
5º Dia -06 Março Shangai (PA)
Pequeno-almoço no Hotel. Transfere à feira FSHOW no Shanghai New International Expo Centre. Dia inteiro na feira para 
atividades de caracter pessoal.  Regresso ao fim do dia. 
 
6º Dia -07 Março - Shangai/Pequim (PA/J)
Pequeno-almoço no hotel. Transporte à estação central. Embarque em comboio de alta velocidade com destino a Pequim. 
Chegada e transfere ao Hotel. Jantar e Alojamento. 
 

VOO DATA ORIGEM DESTINO PARTIDA CHEGADA

EK194 02.03.2019 LISBOA DUBAI 20H35 #08H15

EK304 03.03.2019 DUBAI SHANGHAI 09H15 21H05

EK 307 10.03.2019 PEQUIM DUBAI 23H40 #04H30

EK191 11.03.2019 DUBAI LISBOA 07H25 12H00

Shanghai: É a maior cidade da República Popular da China e uma das maiores áreas metropolitanas do mundo, com mais de 
20 milhões de habitantes. Localizada na costa central da China oriental, a cidade era originalmente uma vila cuja economia 
era baseada na pesca e no sector têxtil. Cresceu de importância no século XIX devido à localização favorável do seu porto e 
floresceu como centro de comércio entre o oriente e o ocidente e tornou-se um hub multinacional de finanças e negócios na 
década de 1930.A capital da República Popular da China, Beijing mais conhecida por Pequim)é um dos destinos mais 
visitados do Mundo, devido ao seu imenso passado histórico e cultural.



7º Dia – 08 Março - Pequim (PA/A)
Pequeno-almoço no hotel. Partida para visita de dia inteiro à cidade de Pequim. Início da visita pela Praça de Tiananmen, que se 
destaca pelo seu tamanho - a maior praça do mundo – onde a 1 de Outubro de 1949 Mao Tse Tung proclamou a fundação da 
Republica Popular da China. No lado sul da praça encontra-se o mausoléu de Mao e a norte a entrada para a Cidade Proibida. 
Continuação para a Cidade Proibida ou Palácio Imperial, que foi construída entre 1406 e 1420 e serviu de palácio às dinastias 
Ming e Qing; é a maior e melhor preservada residência imperial de toda a China, com o comprimento de 960 metros de sul para 
norte e com uma largura de 760m de este a oeste. Visita do Templo do Céu, classificado como Património da Humanidade pela 
UNESCO; foi construído em 1420 e era utilizado pelos imperadores das Dinastias Ming e Qing para orarem pelas colheitas; está 
integrado num magnífico parque, com o dobro da área da Cidade Proibida. Almoço incluído. Regresso ao hotel. Alojamento.
 
8º Dia – 09 Março Pequim (PA/A)
Pequeno-almoço no hotel. Visita de dia inteiro começando pela Grande Muralh (Badaling Pass), uma das secções melhor 
preservadas da famosa muralha, a única construção feita pela mão do homem visível do espaço. Continuação para o caminho 
sagrado de sul a norte passando por vários locais de interesse e beleza, terminando no Tumulo Changling onde se encontra o 
terceiro imperador da Dinastia Ming o maior original e melhor preservado dos 13 túmulos da Dinastia Ming. Almoço incluído. No 
regresso paragem para fotografia no Estádio nacional de Pequim chamado Ninho de Pássaro, pela sua arquitetura  e pelo  Centro 
Aquático Nacional de Pequim (popularmente conhecido como Cubo d'Água) é um centro aquático projetado pelo arquiteto John 
Pauline, que foi construído próximo ao Estádio Nacional de Pequim, no Olympic Green (parque que concentrou as principais 
sedes dos jogos) nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008. Regresso ao hotel.   
 
9º Dia 10 Março – Pequim /Dubai (PA/A)
Pequeno-almoço no Hotel. Visita do Palácio de Verão, um jardim real de luxo, localizado 15kms do centro de Pequim. Após a 
visita, regresso ao centro da cidade. Almoço incluído. Passeio de  de rikshaw  pelas ruelas e becos chamadas "Hutong".  Visita ao 
Harmony and Peace Lamasery Palace, também chamado  Templo Yonghe, está localizado no canto nordeste da cidade de Pequim, 
considerado o maior e melhor preservado mosteiro da China. Partida para o aeroporto, formalidades de embarque e partida com 
destino ao Dubai às 23H40. 
 10º Dia – 11 Março Dubai/ Lisboa
Chegada ao Dubai às 04H30. Partida para Lisboa às 07H25. Chegada prevista a Lisboa às 12H00.

 Preços por pessoa (mínimo 25 pax): Em duplo Suplemento single

Jinjiang Tower Hotel Shanghai ou similar
Sunworld Dynasty Hotel Beijing ou similar 

1850.00 Eur 415.00 Eur

 Inclui: Passagem aérea em classe turística em voo regular Emirates com direito ao transporte de 23Kg de bagagem;
- Taxas de aeroporto, segurança e combustível (360 € à data de 7/09/2018); valor sujeito a alteração a confirmar à data de 
emissão das Passagens Aéreas, 
- Assistência e transporte do aeroporto ao hotel e regresso ;
- Estadia de 4 noites no Hotel Jinjiang Tower Hotel Shanghai ou similar em regime de alojamento e pequeno-almoço;
- Estada de 3 noites no Hotel Sunworld Dynasty Hotel Beijing ou similar em regime de alojamento e pequeno- almoço; 
- Visitas com guia a falar Português em Shanghai e Espanhol em Pequim; 
- Comboio de alta velocidade entre Shanghai e Pequim em 2ª classe, 5 horas de viagem; 
- 5 Almoços  e 1 jantar; 
- Entradas em todos os monumentos visitados no seu interior, de acordo com o programa;
- Seguro de Viagem;
 Não inclui:Todos os extra não mencionados, bebidas às refeições, entrada na Fshow, visto de entrada na China.
Opção de Jantar Buffet nos Hotéis: 33.00 Euros por jantar por pessoa. 

Caso pretenda uma noite no Dubai (02 de Março), com visita dia inteiro, por favor consulte-nos.

Documentação: passaporte com mínimo de 6 meses; visto.
Nota: Este orçamento foi feito para um grupo mínimo de 25 pessoas, com base no câmbio do dia. Alterações cambiais e/ou de 
combustível podem significar alterações no preço final do programa. 

Omnitur – Agência de Viagens e Turismo Lda
Dept. Congressos & Incentivos | GRUPO GEA PORTUGAL

Av. Bernardo Santareno, 43 - Loja M | 2005-177 Santarém - PORTUGAL
Phone: +351 243333828 | Fax: +351 243371900 | 24H: +351 964702081
Email: congressos@omnitur.pt Web: www.omnitur.pt | IATA 64202390 

NIF: 501 453 318

Data Valor

31.10.2018 450.00 Eur

31.12.2018 700.00  Eur

10.02.2019 700.00 Eur

Opção de pagamento em prestações:

mailto:congressos@omnitur.pt
http://www.omnitur.pt/
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