
 
 

ANEXO I 
 
 
 
CANTON FAIR 
(www.cantonfair.org.cn) Maior Feira Multisetorial de toda a Ásia. Nesta Feira podemos encontrar uma enorme variedade de produtos chineses 

nos mais diversos ramos da indústria. De edição semestral, a primeira e mais importante fase da Feira será realizada em Guangzhou (Cantão) no 

período de 15 à 19 de abril de 2016. Na sua última edição a Feira atraiu mais de 35.000 expositores Chineses, com mais de 150 mil produtos 

expostos e compradores vindos de mais de 200 países, com um volume de venda de mais de 45 bilhões de dólares. A Feira conta com 3 pavilhões, 

com uma área total de 950.000m2 e quase 30.000 estandes. 

 

 
PRODUTOS EXPOSTOS NA 1ª FASE 
Máquinas e equipamentos pesados, pequenos maquinários, bicicletas, motos, autopeças, produtos químicos, hardware, ferramentas, veículos, 

máquinas para construção, eletrodomésticos, eletrônicos, produtos elétricos, computadores e produtos de comunicação, equipamentos de 

iluminação, materiais de construção e decoração e artigos sanitários para banheiro. 

 
 
 
ITINERÁRIO 
 

09.10.16 São Paulo 
Apresentação no aeroporto de sua cidade para embarque em vôo com destino a São Paulo. Chegada e procedimentos check-in junto ao balcão 
da Emirates Airlines as 22hrs; 
 
10.10.16 São Paulo / Dubai 
No início da madrugada embarque em vôo EMIRATES AIRLINE com destino a Dubai. À chegada, 22h55, recepção e traslado ao hotel para 
hospedagem em sistema STPC cedido como cortesia aos passageiros em trânsito com destino a Beijing. 
 
11.10.16 Dubai / Beijing 
 No início da manhã, após o café-da-manhã, transfer e embarque em vôo EMIRATES AIRLINE com destino a Beijing. À chegada, 22h20, recepção 
e traslado ao hotel para hospedagem. 
   
12.10.16 Beijing 
 Café da manhã. Em horário oportuno saída para dia inteiro de visita aos arredores de Pequim, incluindo a Cidade Proibida, com seu Palácio 
Imperial - residência dos Imperadores das Dinastias Ming e Qin e símbolo de sua ostentação e riqueza - e o Museu do Palácio, onde estão os 
mais importantes tesouros da arte e cultura chinesa. Em seguida, visita à imensa Praça da Paz Celestial, símbolo popular da Nova China, onde 
Mao Tse - Tung anunciou o estabelecimento da República Popular da China. 
   
13.10.16 Beijing 
 Bem cedo, partida para exploração da Grande Muralha - os chineses afirmam que esta é a única construção terrestre visível da Lua. Em 2009, 
foi divulgada última medição da extensão da Muralha: quase 9000 km! Pelas suas dimensões, a Grande Muralha detém a primazia entre as 
construções realizadas pelo homem com fins de defesa. Vale por isso parafrasear o que se tem dito: "Não importa em que estado de ânimo você 
se encontre, diante dela é como se sua alma ajoelhasse". Parada para visita ao Ninho do Pássaro (Estádio Nacional) e ao Cubo d'Água (Centro 
Nacional de Natação). Prosseguimento pelo Caminho Sagrado Imperial até o Vale Shisanling, onde se encontram as treze Tumbas de Imperadores 
Ming. Destas, somente duas foram escavadas. Chega-se a elas através da Avenida dos Animais, que é ladeado por enormes estátuas de animais, 
construídas em homenagem aos imperadores da Dinastia Ming. Visita a uma das Tumbas e regresso a Pequim.    
 
14.10.16 Beijing / Canton 
 Café da manhã e em horário oportuno traslado ao aeroporto para embarque em vôo com destino a Canton. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel.  
  
15.10.16 a 19.10.16 Canton  
Café da manhã e dia dedicado a 114th Canton Fair. Translado diário a feira em Shuttle.   
 
19.10.16 Canton / Hong Kong 
Café da manhã no hotel. Diária encerra-se ao ½ dia. Porém bem cedo seguimos a estação de trem com destino a Hong Kong. Dia de passeios e 
compras e livre circulação na “New York da Ásia”.   
  
20.10.16 Hong Kong / Dubai 
Café da manhã no hotel. Diária encerra-se ao ½ dia. Em horário oportuno, deixamos o hotel rumo ao aeroporto e embarque em vôo EMIRATES 
AIRLINE à Dubai. Pernoite a bordo. 
 
 
    



 
21.10.16 Dubai  
Chegada em Dubai, recepção e traslado ao hotel. Após o café da manhã, saída para uma visita a Dubai, a cidade dos contrastes, onde o antigo e 
novo convivem em completa harmonia. Conheceremos o Palácio Za'abeel, a residência da Família Al Maktoum, a área luxuosa de Dubai com 
seus inúmeros arranhacéus. Prosseguimento para o lado do Creek e para o Distrito Bastakiya que é a parte antiga da cidade. Parada para visita 
o Museu Forte Al Fahidi, com aproximadamente 150 anos, a seguir visita à bela Casa do Sheikh Saeed, antes de embarcar em "Abra" (antigo táxi 
aquático) para travessia do Creek para o Mercado de especiarias com seus aromas exóticos e o mercado do ouro. Tempo livre. Às 15h30minh, 
saída para um excitante e típico passeio em Jeep 4x4 pelas dunas do deserto. Prosseguimento do passeio com uma breve parada numa fazenda 
de camelos e, continuação para uma das dunas mais altas a fim de apreciar o belo pôr do sol no deserto. Após o pôr do sol, saída para um 
acampamento beduíno - um ambiente tradicional árabe, onde teremos a oportunidade de desfrutar do local com oportunidade de passear em 
camelos, provar a aromática Shisha, experimentar a tradicional pintura em henna ou simplesmente desfrutar um jantar com show de "Belly 
Dancer". Retorno ao hotel para pernoite.  
  
22.10.16 Dubai  
Café da manhã no hotel. As 12hrs saída para almoço de confraternização no restaurante Kaleidoscope, localizado no luxuoso hotel Atlantis The 
Palm, contruido na coroa da Palmeira de Dubai, um dos hotéis 7 estrelas da cidade, Saída para visita ao Emirates Mall, o maior shopping Center 
do mundo com subida ao 124º do Burj Kalifa, o prédio mais alto do Mundo! 
    
23.10.16 Dubai / São Paulo 
Café da manhã e em horário oportuno traslado ao aeroporto para embarque em vôo EMIRATES AIRLINE para São Paulo, chegada e conexões 
para outras capitais do país. Fim de nossos Serviços.    
 
 
HOTEIS PREVISTOS: 
BEIJING   JIANGUO GARDEN HOTEL  PRIMEIRA 
GUANZHOU    RAMADA PLAZA HOTEL   PRIMEIRA 
HONG KONG    HYATT HOTEL    PRIMEIRA 
DUBAI    MEDIA ROTANA    PRIMEIRA 
PARTE TERRESTRE + PARTE AEREA: 
ÇO POR PESSOA EM US$ AO CÂMBIO TURISMO 
VOO DATA DE PARA PARTIDA CHEGADA STATUS 
EK262   10 DE OUTUBRO   SÃO PAULO   DUBAI    0125  2255  
EK380   11 DE OUTUBRO   DUBAI    BEIJING   1050  2220  
EK381   21 DE OUTUBRO  HONG KONG   DUBAI    0035  0420  
EK261   23 DE OUTUBRO   DUBAI    SÃO PAULO   1015  1930  
 
 
O PROGRAMA INCLUI: 
* Passagem aérea Emirates Airline, em cabine turística desde SP ou RJ (Classe de reserva G); 

* Hospedagem em Dubai na ida com traslados e visto de Dubai como cortesia Emirates Airlines (STPC); 

* 3 (três) noites de hospedagem em Beijing no hotel mencionado ou similar em apartamento standard com banheiro privativo; 

* 2 (duas) noites de hospedagem em Dubai no hotel mencionado ou similar em apartamento standard com banheiro privativo;  

* 5 (cinco) noites de hospedagem em Guanzhou no hotel mencionado ou similar em apartamento standard com banheiro privativo; 

* 1 (uma) noite de hospedagem em Hong Kong no hotel mencionado ou similar em apartamento standard com banheiro privativo;  

* Café da manhã (Buffet americano) diariamente;  

* Traslados privativos em veículos com ar condicionado e acompanhamento de guia local em Guanzhou;  

* Traslados privativos em veículos com ar condicionado e acompanhamento de guia local falando Inglês em Dubai;  

* Transporte diário em base regular (shuttle) hotel-feira de Canton-hotel;  

* Inscrição na Canton Fair com credenciamento prévio recebido no Hotel em Guangzhou; 

* Chip telefônico chinês; 

* City Tour em Beijing, Cidade Proibida, Praça da Paz Celestial;  

* Visita a Grande Muralha da China, tumba dos Imperadores Ming; 

* City Tour em Dubai com acompanhamento de guia local falando inglês;  

* Rally no deserto com Jantar beduíno; 

* Visitação e subida ao prédio mais alto do mundo, Burj Kalifa; 

* Almoço no espetacular Hotel 7 estrelas Atlantis The Palm, localizado na coroa da palmeira de Dubai;  

* Taxas de hotéis e serviços;  

* Gorjetas aos carregadores de mala (1 peça por pessoa);  

* Kit de viagem exclusivo; 

 
 
O PROGRAMA NÃO INCLUI: 
* Passeios opcionais; 

* Taxas de embarque; 

* Refeições não mencionadas como incluídas; 

* Bebidas e outras despesas de caráter pessoal; 

* Gorjetas para carregadores de malas que excedam a 01 (um) volume por pessoa; 

* Gastos com passaportes, vistos e seguro viagem. 



 
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 
* Passaporte com validade mínima de 8 meses além do término da viagem; 

* Visto valido para a República Popular da China e Dubai; 

* Certificado internacional de vacinação contra a febre amarela; 

 
VALOR DO PACOTE  
 
U$ 5.295,00 (CINCO MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO DOLARES)  
 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
 
30% de entrada + 40% no cartão de crédito(dividido em 5x) + 30% em cheque (dividido em 3x) 
 
 
 
IMPORTANTE: 
 
RESERVAS: Mediante sinal de USD 500,00 por pessoa e saldo final conforme estipulado na confirmação da reserva. Preços sujeitos a reajuste 

sem prévio aviso. 

 
 
CANCELAMENTOS: Entende-se por cancelamento a desistência da viagem e/ou do serviço contratado, bem como alteração de datas. 

Solicitações de cancelamento da viagem ou serviços contratados deverão ser feitas por escrito e as penalidades serão aplicadas segundo 

antecedência com que forem comunicadas aos responsáveis pela reserva. Parte terrestre: Todo reembolso, quando houver, decorrente de 

cancelamento/alteração reserva efetivado pelo passageiro, terá multa de 20% sobre o valor até então pago, a título de comissão pela prestação de 

serviços, além das taxas de cancelamento dos serviços comprados conforme tabela abaixo: 10% do preço até 30 dias antes do início da execução 

dos serviços; 20% do preço entre 29 e 21 dias antes do início da execução dos serviços; 40% do preço entre 20 e 07 dias antes do início da execução 

dos serviços; 100% do preço 06 ou menos dias antes do início da execução dos serviços. * Programas especiais operados em feriados, feiras e 

eventos não são passíveis de reembolso, mesmo que respeitados os prazos para pedidos de cancelamentos descritos. Parte aérea: em vôos regulares, 

as passagens aéreas possuem tarifas especiais reduzidas, implicando certas restrições e uma vez emitidas serão aplicadas às penalidades previstas 

nas regras tarifárias da companhia aérea. Em caso de reembolso, o mesmo será efetuado após o ressarcimento por parte da companhia aérea à 

operadora. 

 
HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA NOS HOTÉIS: As diárias nos hotéis iniciam às 15:00h e terminam às 12:00h. 

 
APARTAMENTOS TRIPLOS: Os hotéis utilizados nesta programação não oferecem apartamentos triplos. 

 
O ATO DE INSCRIÇÃO no roteiro acima especificado implica automaticamente na concordância às Condições Gerais e específicas à disposição 

na agência. 

 
OS PREÇOS MENCIONADOS NESTE PROGRAMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO E/OU 
REAJUSTES DEVIDO À OSCILAÇÃO CAMBIAL ENTRE AS MOEDAS UTILIZADAS, ÀS ALTERAÇÕES DE TARIFAS AÉREAS 
DETERMINADAS PELA ANAC E CIAS AÉREAS ENVOLVIDAS OU EM FUNÇÃO DA INDISPONIBILIDADE NOS HOTÉIS OU 
MUDANÇA DE CATEGORIA DE APARTAMENTO PREVISTO NESTA COTAÇÃO. 
 


