
Capitals de la Xina i el mític i 
desconegut Shangri-La 

Durada: 16 DIES 
Sortides: 2 juny / 4 agost

BEIJING – TEMPLE DEL CEL I PLAÇA 
TIANANMEN – LA GRAN MURALLA 
XI’AN – MUSEU DELS GUERRERS DE 
TERRACOTA – KUNMING – DALI
ERHAI – XIZHOU – ZHOUCHENG 
LIJIANG – PARC HEILONGTANG
XANGAI

LA XINA I EL YUNNAN

VIDEO

Beijing - Temple del Cel - Palau imperial - Palau d’Estiu 
Gran Muralla - Guerrers de Terracota - Shilin - Lijiang 
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CIUTAT PROHIBIDA

de la Gran Muralla Xina , catalogada per la 
UNESCO com a patrimoni de la humanitat. Al segle 
V aC, l’emperador Qin ordeno la construcció d’una 
muralla interminable feta de pedra que creués tot 
l’imperi. Dinar. Visitarem la tombes de la dinastia 
Ming i el camí sagrat que ens porta fins a elles. A 
la nit gaudirem d’un espectacle acrobàtic. Sopar.

 5 BEIJING  XI’AN
Esmorzar. Al matí visitarem una mostra del poc que 
queda dels barris antics de Beijing. Els Hutong. 
Aquests barris estaven construïts al voltant de la 
ciutat prohibida, i la majoria es van formar durant 
les dinasties Yuan, Ming i Qing. Actualment queden 
molt pocs i es realitzarà la visita en els típics 
tricicles xinesos. Dinar. Recorrem la moderna 
zona olímpica i ens dirigirem a l’aeroport per 
agafar el vol amb destinació Xi’an, un dels primers 
assentaments i bressol del primer unificador de la 
xinesa, Qin Shihuang. Va ser l’antiga capital de la 
xinesa durant més de 1.000 anys i es va convertir 
en el punt de partida de les caravanes de la Ruta 
de la Seda. A l’arribada a Xi’an de camí a l’hotel 
podrem veure la gran Pagoda de l’Oca salvatge, 
edificada segle VII. Sopar.

 6 XI’AN – MUSEU DELS GUERRERS TERRACOTA 
 KUNMING (YUNNAN)

Esmorzar. Avui sortirem per visitar el Museu dels 
Guerrers Qin de Terracota, que tenen casí 2.000 
anys d’antiguitat. Dins del complex descobrirem 
l’enorme panteó de l’emperador Qin Shihuang 
que conté milers de figures de guerrers de 
terracota esculpits a mida natural i disposats en 
diferents formacions i posicions de batalla. En el 
mateix museu podrem trobar un gran nombre 
de relíquies dinàstiques així com els famosos 
cavalls de bronze. Dinar. A la tarda ens dirigirem 
a l’aeroport a agafar el vol que ens portarà fins 

 1 BARCELONA  BEIJING
Presentació a l’aeroport de Barcelona on ens 
trobarem amb el nostre guia per agafar vol amb 
destinació Beijing, via ciutat europea. Nit a bord.

 2 BEIJING – TEMPLE DEL CEL I PLAÇA 
TIANANMEN
Arribada a l’aeroport de Beijing i trasllat a l’hotel. 
Després de descansar del llarg viatge, sortirem 
a Dinar i a fer un passeig per la ciutat. Beijing és 
el cor, la gloriosa i mil·lenària capital i el centre 
històric, cultural i polític del país. Va ser l’emperador 
Yongle qui va instaurar la cort Ming en aquesta 
capital, per protegir la frontera dels atacs de les 
tribus nòmades. Veurem la impressionant plaça 
Tiananmen, la plaça pública més gran del món. 
Continuarem fins a arribar al Temple del Cel, una 
espectacular construcció de l’època Ming i una de 
les més grans de la Xina. Sopar.

 3 (BEIJING) – LA CIUTAT PROHIBIDA, PALAU 
D’ESTIU I ESPECTACLE DE OPERA
Esmorzar. Sortirem per a descobrir els 
innombrables encants que amaga aquesta 
majestuosa ciutat. Visitarem el Palau Imperial, 
conegut també com la ciutat prohibida. Aquest 
complex va ser acabat de construir l’any 1420 
per ordre de l’emperador Ming Yongle. El conjunt 
es caracteritza pels seus murs rogencs, per les 
seves enormes fosses i les enormes portes de 
fusta que protegien el seu interior. Dinar. A la 
tarda ens dirigirem a conèixer el Palau d’Estiu, 
envoltat d’extensos jardins i construït a la riba del 
llac Kunlun. Aquesta nit assistirem a la famosa 
Òpera de Beijing i per sopar gaudirem amb un 
dels seus plats més coneguts de la gastronomia 
xinesa, l’Ànec lacat.

 4 BEIJING – LA GRAN MURALLA I ESPECTACLE 
ACROBÀTIC
Esmorzar. Avui sortirem cap a la localitat de Badaling, 
que acollir un dels trams més ben conservats 
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DALI

les terrasses a la falda de la muntanya. Dinar. 
Continuarem el nostre camí fins a arribar a 
Lijiang . A la tarda visitarem el barri antic, 
format per carrerons de llambordes i tradicionals 
cases centenàries i estrets canals que recorren 
la ciutat amb aigua pura i gelada procedent de la 
muntanya del Drac de Jade, símbol de la minoria 
Naxi. Durant el nostre passeig per aquesta 
bonica ciutat declarada l’any 1999 Patrimoni de 
la Humanitat per la UNESCO contemplarem als 
seus habitants i les dones Naxi amb els seus típics 
vestits, carregant enormes cistells a l’esquena. 
Sopar.

 10 LIJIANG – PARC HEILONGTANG I POBLES DE 
LA MUNTANYA DEL DRAC DE JADE
Esmorzar. Aquest matí ens dedicarem a descobrir 
els voltants de Lijiang. Ens dirigirem cap al Parc 
de Heilongtang, també conegut com l’estuari del 
Drac Negre, on passejarem per conèixer algunes 
de les seves edificacions i des dels seus molts 
miradors podrem veure unes extraordinàries 
panoràmiques de la muntanya del Drac de Jade. 
Prosseguirem fins als pobles de Baisha, Yuhu i 
Shuhe emplaçat a la falda de la mítica muntanya. 
Dinar. A la tarda visita al famós Doctor Hoo i la seva 
clínica d’herbes xineses de la muntanya. Retorn a 
Lijiang i sopar.

 11 LIJIANG – GORGES DEL SALT DEL TIGRE - 
ZHONGDIAN (SHANGRI-LA)
Esmorzar. Sortirem cap al nord on les aigües 
vermelles del riu Yangtze han creat una de les goles 
més profundes del món. La impressionant Gola 
del salt del Tigre, que s’estén al llarg de 15 km i, 
en alguns punts, les seves parets arriben als 3900 
metres d’altura. Continuarem la nostra ruta cap a 
les estepes tibetanes de verd brillant, que envolten 
Zhongdian, on realitzarem el dinar. Aquest lloc 
marca l’inici del món tibetà i de fet els seus habitants 
la denominen Geylthang, i no pel seu nom xinès. 

a Kunming, coneguda com la ciutat de l’eterna 
primavera. Sopar.

 7 (KUNMING) EL BOSC DE PEDRA I ESPECTACLE 
DE MINORITÀRIES
Esmorzar. Sortirem cap Shilin o el bosc de pedra 

, inclòs en la llista del Patrimoni Mundial de la 
UNESCO. És un dels exemples més espectaculars 
de paisatge càrstic, considerat un fenomen 
natural extraordinari i una referència geològica 
mundial. Veurem aquest enorme conjunt d’agulles 
rocoses, capritxosament esculpides pel vent 
i la pluja durant milers d’anys, que brollen de la 
terra creant la impressió d’un bosc de pedra. 
Segons la llegenda, els immortals van trencar una 
muntanya convertint-la en aquest laberint perquè 
els enamorats gaudissin d’intimitat. Tornarem a 
Kunming i a la tarda assistirem a un espectacle 
de les minories ètniques de la zona. Sopar.

 8 KUNMING – DALI
Esmorzar. Avui ens dirigirem a visitar la població 
de Dali, situada en un marc natural incomparable, 
entre les majestuoses muntanyes de Cangshan, 
amb una alçada de 4000 metres, i veurem el Llac 
Erhai, principalment poblada per la minoria Bai 
que es va instal·lar a les seves ribes fa més de 3000 
anys. Aquesta petita i atractiva ciutat es troba dins 
d’unes muralles edificades durant la dinastia Ming, 
conservant l’arquitectura tradicional dels Bai. 
Durant molts segles va ser la principal ciutat del 
Yunnan. Dinar. Farem un recorregut per la ciutat 
antiga. Sopar.

 9 DALI – ERHAI – XIZHOU – ZHOUCHENG – 
LIJIANG
Esmorzar. Sortida cap a Lijiang. Travessarem 
diferents petits pobles com Xizhou i Zhoucheng, 
situats a les ribes del llac, on podrem veure els 
seus camperols treballar el cultiu de l’arròs a 
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Coneguda també com a Shangri-la, és terra on 
regna la pau i la serenitat. Els seus habitants de 
la minoria Zang (tibetana), porten un estil de vida 
propi de les altes serres tibetanes, la seva religió és 
el budisme tàntric i es dediquen a l’agricultura i a la 
cura dels seus ramats de Yaks. Sopar.

 12 ZHONGDIAN – MONESTIR SONGZANGLIN I 
LLAC BITA
Esmorzar. Després d’esmorzar, visitarem el 
monestir tibetà de Songzanglin, el més 
important del sud-oest de la xinesa, fundat fa 300 
anys. És un meravellós exemple de l’harmonia de 
l’arquitectura tibetana en perfecte equilibri amb el 
seu entorn. Seguirem fins al Llac Bita. Situat a una 

Preu: 6.980 euros

Informació d’interès:

El preu inclou:
* Vols internacionals de línia regular.
* Vols domèstics línia regular.
* Allotjament en hotels de 5* i boutique
* Esmorzars en els hotels.
* Dinars i sopars als hotels o en restaurants 
seleccionats.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 15 persones.
* Guia local de parla castellana durant el 
viatge. 
En el cas de grups inferiors a 15 persones hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge.
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport.
* Visat 
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:
* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:
Suplement individual: 980 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -200 euros
Consulteu suplements per vol en classe 
business.
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altitud de 3500 metres, és conegut per les seves 
aigües cristal·lines i el seu bell paisatge. Sopar.

 13 ZHONGDIAN  SHANGHAI. EL BUND I 
NANJING
Esmorzar. A l’hora convinguda volarem amb 
destinació Xangai, via Kunming. Xangai és el port 
comercial més gran de la xinesa i centre econòmic 
i financer del país. Dinar. Sortirem a descobrir 
l’animada capital, anomenada la Perla d’Occident, 
absolutament cosmopolita i sorprenent on es 
fusiona la bellesa i l’encant de la seva herència 
cultural i una trepidant activitat econòmica. 
Recorrerem el Bund o moll, el passeig marítim de 
Xangai a la riba del riu Huangpu, també passejarem 
pel cèlebre carrer comercial de Nanjing. Sopar.

 14 XANGAI, JARDÍ YUYAN I BUDA DE JADE
Esmorzar. Al matí anirem al Temple Longhu, el 
temple més antic de la ciutat i el millor exemple 
d’arquitectura budista. El temple té una història 
de més de 1.000 anys. Seguirem les visites amb el 
Jardí del Mandarí de Yuyuan. Aquest jardí està a 
la zona antiga de Xangai, on hi ha moltes petites 
botigues amb tot tipus de records i simpàtics 
carrerons. Dinar. A la tarda temps lliure. Sopar.

 15 XANGAI, TORRE DE JINMAO  BARCELONA
Esmorzar. Al matí pujarem a la Torre Jinmao, 
actualment el segon edifici més alt de la Xina i 
des d’on hi ha unes vistes impressionants sobre 
la ciutat. Després anirem a la zona coneguda com 
Xintiandi, composta per un conjunt de carrers 
antics restaurats i actualment plens d’establiments 
comercials. Dinar. A l’hora indicada trasllat amb 
assistència a l’aeroport amb tren magnètic per 
agafar el vol de tornada a Barcelona. Nit a bord.

 16 BARCELONA
Després del vol d’enllaç arribarem a Barcelona. Min 10 / 20 Max +7 hores Si


