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X I N A  
BEIJING - XI’AN  

PARC YUANJIAJIE DE LA PEL.LICULA “AVATAR” 

 MUNTANYA TIANMEN - SHANGHAI     
 

 

Sortida 06 Agost 2018                                                                                           Durada  12 dies 
 

Dia 1r.- IGUALADA – BARCELONA - BEIJING 

Sortida de la nostra ciutat  amb autocar especial per al grup en direcció a  l’aeroport de Barcelona. Arribada a la 

Terminal 1    tràmits d’ embarcament  per sortir en el vol  amb destinació a una capital europea.  Arribada    i connexió 

amb el vol de la mateixa Cia. amb destinació a Beijing (Pequín). Resta de tarda i nit a bord.  

 

Dia 2n.- BEIJING 

Arribada  a Beijing a primera hora del matí, capital de la República Popular Xina, amb 13 milions d’ habitants . 

Assistència de l’autocar i el guia local en espanyol per anar cap a l’ hotel.  Dinar. A la tarda  anirem a fer un passeig 

amb HuTong (tour amb tricicle) i  visitarem el Temple tibetà del Lames, el mes important de Xina fora del territori del 

Tibet, tot seguit assistirem a un espectacle acrobàtic. Aquests espectacles es distingeixen per la seva magnificència i 

per la dificultat dels seus exercicis. Tornada a l’hotel, sopar i allotjament.    

 

Dia 3r.- BEIJING 

Esmorzar a l’hotel. Al matí sortida per visitar la Plaça de Tiananmen, construïda per Mao i convertida en un dels punts 

mítics de la ciutat durant les revoltes de l’any 1989, tot seguit ens dirigirem al Palau Imperial, una de les construccions 

més representatives de la Xina, coneguda com la Ciutat Prohibida. Dinar. A la tarda sortirem cap al nord–oest on es 

troba el llac de Kunming i on podrem veure el Palau d’Estiu o com diuen el xinesos, el Jardí de la Claredat Perfecta i 

després anirem a conèixer una animada zona, l’anomenat  mercat de la Seda o Imitacions.  Disposarem de temps 

lliure. tornada a l’hotel.  Sopar i allotjament.     

 

Dia 4t.- BEIJING 

Esmorzar a l’ hotel.  Al matí sortida cap a la Gran Muralla , de 5.000 quilòmetres de longitud, l’única construcció feta 

per la mà de l’home que es pot apreciar des de la lluna. Va fent ziga-zaga des del mar Groc fins al desert de Gobi. Un 

cop realitzada la visita ens dirigirem al restaurant per dinar. A la tarda 

tornarem cap a Beijing tot fent  una parada per poder fotografiar 

exteriorment el  cèlebre estadi del Niu, que va assolir celebritat mundial  

durant els Jocs Olímpics de 2008 i el “Cubo del Agua” centre Nacional de 

Natació. Arribada a l’hotel i ens prepararem per anar a sopar a un restaurant 

especialitzat en l’elaboració de l’ànec lacat, el més conegut plat gastronòmic 

del país. Allotjament a l’ hotel. 



 

Dia 5è.- BEIJING – XI’AN 

Esmorzar a l’hotel i sortida per visitar el Temple del Cel, fantàstica construcció de l’època Ming.  Aquí és on 

l’emperador feia la major part de les cerimònies sagrades i a l’hora convinguda  trasllat a l’ estació per sortir amb el 

tren d’Alta Velocitat amb destinació a Xi’an. Arribada a la capital d’onze dinasties,  que va destacar per ser el punt de 

partida de la mil·lenària “Ruta de la Seda”, assistència i trasllat a l’hotel.  Sopar i allotjament.  

                    
Dia 6è.- XI’AN 

Esmorzar a l’ hotel i sortida per visitar el famós Museu de les Terracotes, exèrcit 

del Primer Emperador, Qin Shi Huang Di, situat a 35 Km. de Xi’an, al peu de la 

muntanya Lishan, fou descobert per uns camperols l’any 1974 quan estaven 

excavant la terra i varen topar amb unes figures de guerrers i cavalls a mida 

natural. Els arqueòlegs van restaurar algunes de les 7.000 figures trobades. Des 

de 1987 està considerat Patrimoni de la Humanitat. Després de dinar visitarem el 

centre de la ciutat començant prevista exterior de la Pagoda de la Gran Oca “Dyanta” amb set pisos i 73 mts d’alçada, 

les muralles de la dinastia Ming de 14 quilòmetres de longitud, veurem la Torre de la Campana construïda l’any 1384 , 

i finalment anirem al Barri Musulmà amb vista de l’exterior de la Gran Mesquita. Tornada a l’hotel. Sopar i 

allotjament. 

                                                                                                     

Dia 7è.- XI’AN - ZHANGJIAJIE 

Esmorzar  a  l’ hotel i sortida per visitar la muralla antiga de la ciutat. Dinar i trasllat a l’ aeroport per emprendre el vol  

que ens portarà cap a Zhangiajie. Arribada, assistència i trasllat a l’ hotel. Allotjament a l’ hotel. 

 

Dia 8è.- ZHANGJIAJIE 

 Esmorzar i sortida per visitar el Parc Yuanjiajie situat a la part nord -est del Parc forestal de Zhangiajie, es on 

trobarem el prototip de la Hallelujah Mountain de la Pel·lícula “Avatar”. 

Yuanjiajie es una muntanya plataforma de formació natura. Aquesta escena 

des una seria de increïbles pics i roques grotesques . Dinar. A la tarda visita 

al “Arroyo del Latigo Dorado”, serpentanjant 7.5 km. de pics, cascades de 

aigües clares, plantes i animals exòtics , tot això constitueix un entorn 

ecològic extraordinari i especial, tranquil i natural. Tornada a l’hotel. Sopar i 

allotjament.  

 

Dia 9è.- ZHANGIJAJIE - SHANGHAI 

Esmorzar i visita de l’ Llac Baofeng, on farem un passeig amb barca i disfrutant del 

paisatge que forma el llac situat entre muntanyes verticals. Dinar. Després anirem a 

visitar la Muntanya Tianmen, on es troba el Camí de Vidre construït sobre l’acantilat. 

Pujarem en telefèric mes llarg del mon (8 km) . Després de la visita trasllat a l’aeroport 

per sortir en el vol  cap a Shanghai . Arribada i trasllat a l’ hotel. Sopar i allotjament. 

 

Dia 10è.- SHANGHAI 

Esmorzar a l’hotel. Avui visitarem  la ciutat  que s’ha convertit en un gegant financer, industrial i turístic on trobarem 

la modernitat d’impressionants gratacels, edificis colonials i cases tradicionals anirem a veure  el Temple del Buda de 

jade blanc. Actualment és residència d’aproximadament 70 monjos. Cal destacar dues figures curioses: una és un 

Buda dormint i l‘altra  de 1,90 metres i una tona de pes, un Buda assegut. Després  visitarem el Jardí Yuyuan que es va 

construir al segle XVI, té una extensió d’una hectàrea i consta de muntanyes 

artificials, llacs i pavellons units per ponts en ziga-zaga. Dinarem  i a la tarda  

acompanyants pel nostre guia veurem el carrer  Nanjing es una de les mes 

importants carrers comercials i turístics de Shanghai,  milers de persones compren 

diàriament a les seves botigues i anirem al Malecon on farem un passeig per una 

muralla de 1 ½ km que comença al  pont Baidu  i el barri de Pudong. Després ens 

embarcarem a un creuer per fer un passeig pel riu Huangpu. Sopar i allotjament a 

l’hotel. 



 

Dia 11è.- SHANGHAI –  CAPITAL EUROPEA 

Esmorzar i dinar a l’hotel. A la tarda a l’hora convinguda trasllat a l’aeroport de Shanghai amb el tren Maglev que 

agafar una velocitat de 431 Km. hora. A l’arribada començarem els tràmits d’embarcament en el vol de retorn cap a 

Barcelona via una ciutat europea . Nit a bord. 

 

Dia 12è.- CAPITAL EUROPEA – BARCELONA - IGUALADA 

Arribada  i connexió  amb el vol de la  mateixa  Cia.  Amb destinació a Barcelona .  Arribada  a  l’ aeroport del Prat, 

assistència i trasllat a la nostra ciutat, on donarem per acabat aquest viatge. 

 

 

 

 
Parc Yuanjiajie (Hallelujah Mountain de la pel.licula AVATAR) 
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Preu per persona :                                3.200,- Euros 

Suplement habitació individual:            495,- Euros 

 

 

Aquest preu inclou: 

• Vols internacionals de  Barcelona – Beijing  i  Shanghai –Barcelona 

• Bitllet de tren Alta Velocitat de Beijing a Xi’an  

• Vol domèstic de línia regular   Xi’an – Zhangjiajie 

• Vol domèstic de linea regular de Zhangjiajie a Shanghai  

• Estada de 3 nits a Beijing en hotel de   5*   

• Estada de 2 nits a Xi’an  en hotel de 5* 

• Estada de 2 nits a Zhangiajien en hotel de 4* 

• Estada 2 nits a Shanghai en hotel 5 *  

• Esmorzar a tots els hotels 

• Tots els dinars (segons horaris de vol o tren)  

• Tots el sopars  (segons horaris de vol o tren) 

• Transport en autocar  

• Passeig amb HuTong 

• Visita de Beijing amb entrades a Temple del Cel,  Palau Imperial, Palau d’Estiu, Gran Muralla, Camí Sagrat, 

Temple dels Lames 

• Espectacle acrobàtic 

• Visita al Mercat de la Seda 

• Sopar típic de l’ànec lacat 

• Visita de Xi’an amb entrada al Museu de Terracotes i panoràmica de la Muralla, Barri Musulmà 

• Visita al Parc Yuanjiajie  

• Visita i passeig amb barca pel Llac Baofeng 

• Pujada amb el telefèric mes llarc del mon 

• Visita de Shanghai amb entrada al Temple  Buda Jade Blanc i als Jardins Yuyuan  

• Creuer pel riu  Huangpu 

• Trasllats Estació o  aeroport – hotels – aeroports o Estació 

• Guies locals de parla hispana durant totes les visites 

• Assegurança de viatge i anul·lació  

• Visat d’entrada a Xina 

• Taxes aèries 

• Trasllats Manresa – aeroport de Barcelona - Manresa 

• Acompanyant de la nostra agència tot el viatge 

• Documentació especial pel grup 

 

Aquest preu no Inclou: 

• Els extres als hotels i restaurants com begudes, telèfon, etc.   
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