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Des de  

680 € 

 
GC 1881 

Shanghai i Huang Shan (7-10 dies) 

El contrast entre la tradició i la modernitat  

Shanghai és possiblement una de les ciutats més dinàmiques d’Àsia. La seva economia l’ha convertit en una icona de la Xina 

moderna: Gratacels, zones comercials... molt aprop conviu amb dues de les ciutats xineses més destacableS: Suzhou i els seus 

magnífics jardins (Patrimoni de la Humanitat) i Hangzhou i el seu mític Estany de l’Oest. Però el colofó perfecte és veure les 

muntanyes de Huang Shan (Patrimoni de la Humanitat també), el mític massís amb més de 72 cims que tants cops s’han vist 

reproduïts en pintures, calendaris, aquarel·les etc. Huang Shan representa l’essència de la Xina mítica... el rei mico s’hi passejava 

sobre cert núvol volador... 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
   
 
 

Dies 1-2.- Visita de Shanghai (Temple del buda de Jade, 

el Bund, l’skyline, els jadins Yuyuan, la zona comercial..) 

Dies-3-5.- Vol a Huang Shan (opcional). Vol Shanghai-

Tunxi. Visita de Tunxi i dels pobles rurals de les 

dinasties Ming de la zona.  Pujada als cims de Huang 

Shan ( amb telefèric o a peu), estada d’una nit a Huang 

Shan. Baixada de Huang Shan (amb telefèric o a peu). 

Vol a Shanghai 

Dia 6.- Visita a Suzhou (opcional). Passegeu en bicicleta 

pels seus canals i visiteu els jardins al vostre ritme. 

Dia 7.- Visita de Huangzhou (opcional). Visita del llac de 

l’ost i d’una dels ciutats més agradables de la Xina 

 

Nota: 100% de flexibilitat per estar més o menys o més 

dies a qualsevol dels destins descrits en aquest itinerari, 

tot dependrà de les prioritats dels viatgers. 

 

Nota 2: El viatge pot combinar-se amb qualsevol altre 

ruta de la Xina.  

 

 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: Vols Interns Shanghai- Huang Shan +  allotjament + dossier 
de ruta (què fer, horaris, preus, mapes, suggeriments de rutes etc ..) 
+ gestions Ulisses viatges. 
 
No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per 
complementar aquest viatge). Assegurança opcional. Visat 

 
 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger 
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Shanghai: El bund  Shanghai: Pudong 

  

Huang Shang Huang Shang 

  

Suzhou Hangzhou: Llac de l’oest 

 


