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Des de  

1.260 € 

 
GC 1881 

Sud de Xina (15 dies) 

La Xina més autèntica  

El sud de la Xina no posseix les icones que poden visitar-se per la part nord, però no per això deixa de ser menys autèntica, al 

contrari.  Monuments declarats Patrimoni de la Humanitat com el gran buda de Leshan o la ciutat de Lijiang, paisatges únics a 

Guilin, el bosc de pedra de Kunming o les faldes de les muntanyes tibetanes que es contemplen des de Dali o Lijiang són només 

algunes de les meravelles d’aquest itinerari. Una aproximació a les provincies més folklòriques del gegant asiàtic amb un final 

abrumador com és Hong Kong. 

 

Ruta sugerida Itinerari suggerit 

   

 

 

Dies 1.- Visita de Chengdu, capital de Sijiang: Visita del 

Santuari dels Pandes gegants 

Dia 2-4.- Ruta en bus per visitar el Gran Buda de 

Leshan, Baoguo i les muntanyes d’Emei-Shan. Vol a 

Lijiang  

Dia 5-6: Visita de Lijiang, un dels pobles que conserven 

més l’encant de l’antiga Xina. Visita a les rodalies 

(Gorges del salt del tigre, Parc Yulong Xueshan etc... 

Dia 7.- Trajecte en tren o bus fins a Dali. Visita del 

temple  de Chongseng i les 3 pagodes. 

Dies 8-9.- Trajecte en tren bala a Kunming. Visita de la 

ciutat i rodalies  i del bosc de pedra de Shilin. 

Dies 10-12.- Tren bala a Guilin. Navegació pel riu Li 

mentre es contemplen els paisatges càrstics de 

Yangshuo. 

Dies 13-15. Tren bala cap a Hong Kong.  

Dia 16.- Torna a la ciutat d’origen 

 

Nota: L’itinerari és fàcilment combinable amb els altres 

itineraris de la Xina organitzats per Ulisses viatges, si 

disposeu de més dies.  

 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: Vol Intern Chengdú- Lijian, Trens bala Dali- Kunming, 

Kunming-Guilin i Guilin- Hong Kong + allotjament + dossier de ruta 

(què fer, horaris, preus, mapes, suggeriments de rutes etc ..)  

 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per 

complementar aquest viatge). Assegurança opcional. Visat 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys dies a gust del viatger 



 

Ulisses viatges. www.ulissesviatges.com; info@ulissesviatges.com Tel:  93 804 24 15/ 682 63 62 05 

  

Gran buda de Leshan  Guilin 

  

Bosc de pedra a Shilin Santuari Panda (Chengdu) 

  

Lijiang Hong Kong 

 


