
  

 

 

PROGRAM 

ZIUA 01 31 octombrie 2017,  marți (București) 
●12:30 Întâlnirea grupului cu reprezentantul CCIRC în aeroportul internaţional Henri Coandă din 

Bucureşti ● 14:30 Îmbarcare şi decolare spre Hong Kong.  

 
ZIUA 02 01 noiembrie 2017,  miercuri (București) 
●14:30 Sosire la Hong Kong şi îmbarcare în autocar și transfer la granița cu R.P. Chineză. 

Îndeplinirea formalităților vamale și schimbarea autocarului pentru destinația Guangzhou 

(Canton). ● 19:00 Sosire la Guangzhou şi check‐in la hotel. 
 

ZIUA 03 02 noiembrie 2017, joi (Canton) 
● Mic dejun ●  08:30 Îndeplinirea formalităţilor de acces şi participare la Canton Fair 2017 ‐ ediția 
122, faza III. ● 09:00 Transfer la complexul expozițional „China Import and Export Fair Complex”, 
vizitarea standurilor și întâlniri de afaceri  ● 15:00 Transfer la hotel și timp liber ● 18:00 Plecare 
de la hotel pentru EXCURSIE: Croazieră şi cină pe Pearl River, urmată opțional de o ascensiune 
într-una dintre cele mai spectaculoase construcții din China, Guangzhou TV Tower, cu o înălțime 
de 600m, fiind al patrulea cel mai înalt turn din lume. 
 

ZIUA 04 03 noiembrie 2017, vineri (Canton) 
● Mic dejun ● 09:00 Transfer la complexul expoziţional „China Import and Export Fair Complex”, 
vizitarea standurilor și întalniri de afaceri ● 15:00 Transfer la hotel și timp liber. ● 17:00 Plecare 
de la hotel pentru EXCURSIE: Parcul Chime Long, unul dintre cele mai mari din lume şi printre 
puţinele clasificate AAA. Aici se va viziona un spectacol grandios oferit de Guangzhou 
International Circus, considerat cel mai mare circ‐stadion din lume, cu cele 8000 de locuri ale sale. 
Opţional, poate fi servită o cină exclusivistă alcătuită din sute de preparate culinare asiatice sau 
europene, în compania tigrilor albi şi a păsărilor flamingo la restaurantul Chime Long‐White Tiger 
● Întoarcere la hotel. 
 

ZIUA 05 04 noiembrie 2017, sâmbătă (Canton) 
● Mic dejun ●  08:30 Transfer la complexul expoziţional „China Import and Export Fair Complex”, 
vizitarea standurilor și întalniri de afaceri sau, opțional, shopping în cartierul de confecții en-gross. 
● 11:30 Transfer la hotel. ● 13:00 Check‐out hotel. ● Transfer la gară şi îmbarcare în trenul de 
mare viteză cu destinația Zhuhai (graniţa Macao) şi îndeplinirea formalităților vamale ● Sosire în 
faimoasa metropolă asiatică cu esenţe de fado portughez, un oraș al gamblerilor, ale cărei 
cazinouri au venituri de patru ori mai mari decât cele din Las Vegas, transfer la hotel şi 
îndeplinirea formalităţilor de check‐in ● Timp liber pentru o primă seară fantastică de Casino 
Night Tour în insula de sud a Macao, unde se recomandă vizitarea cazinourilor: Venetian – cel 
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mai mare cazinou din lume, cu canale interioare și gondole, în care lucrează peste 16.000 de 
angajați) și  superbul The Parisian, unul dintre cele mai noi și mai spectaculoase cazinouri ale 
insulei. 
 

ZIUA 06 05 noiembrie 2017, duminică (Canton‐Macao) 
● Mic dejun ● 10:00 Timp liber pentru vizitarea peninsulei de nord a Macao, locul unde se 
regăsesc cele mai importante obiective turistice care amintesc de perioada colonială portugheză: 
centrul vechi al orașului și piața Largo Do Senado, de o frumusețe aparte, dată de clădirile 
construite în arhitectura specifică perioadei coloniale portugheze, obiectiv inclus de UNESCO în 
patrimoniului universal, la fel ca Fortul Goia, primul fort construit de europeni în Asia de Est.● 
18:00 Timp liber pentru o a doua seară deosebită de Casino Night Tour în insula de sud a Macao, 
unde se recomandă vizitarea luxosului Wynn Palace cu faimoasele fântâni arteziene care 
dansează pe muzică și lumini, ce pot fi privite și dintr-o telecabină ce îţi oferă un spectacol 
grandiose, precum și casinoul City of the dreams, unde se poate viziona un spectacol 
impresionant pe apă, intitulat „The House of Dancing Water”. 
 

ZIUA 07 06 noiembrie 2017, luni (Macao‐Hong Kong) 
● Mic dejun ● 08:00 Check‐out hotel şi transfer în portul Taipa ● 09:30 Îmbarcare în TurboJet 
Ferry și croazieră spre fosta colonie britanică Hong Kong, supranumită şi New York‐ul Asiei  
● 10:30 Sosire în mega‐metropolă asiatică, în portul Sheung Wan, îmbarcare în autocar și plecare 
în EXCURSIE: Vizita principalelor obiective turistice ale insulei Hong Kong: portul Aberdeen, un 
loc pitoresc cu ambarcațiuni tradiţionale, unele dintre ele devenind și locuințe pentru mii de 
cetățeni ai metropolei, loc unde se poate face și o scurtă plimbare cu barca; Repulse Bay, unde se 
afla cea mai frumoasă plajă din Hong Kong ●14:00 Check‐in la hotel ● Timp liber. Pentru cei care 
preferă puţină relaxare, în apropierea hotelului, în Hong Kong Park, se află o gradină zoologică, 
precum și cea mai mare piscină publică în aer liber din oraş ● 19:00 Plimbare nocturnă și 
shopping pe strada comercială Temple Street Night Market, celebră pentru magazinele sale, dar 
și pentru numeroasele restaurante cu preparate culinare specifice sudului Chinei. 
 

ZIUA 08 07 noiembrie 2017, marți (Hong Kong) 
 ● Mic dejun ● Timp liber pentru vizitarea Kowloon‐ului, partea continentală a Hong Kong, 
denumită și „9 dragoni” sau pentru cumpărături în cunoscutul bazar Ladys Market ●14:00 Late 
check-out și plecare în EXCURSIE: Ascensiune cu funicularul pe Victoria Peak, unul dintre cele mai 
celebre locuri din lume, care oferă o minunată panoramă asupra metropolei unde, opţional, se 
poate vizita și muzeul figurilor de ceară Madame Tussauds ● La finalul excursiei se pleacă în port 
pentru a asista la un spectacol de sunet și lumini, Symphony of Lights, care începe în fiecare zi la 
ora 20:00 în Victoria Harbour și este oferit de zgârie‐norii de pe ambele maluri ale golfului. În 
continuare, optional, poate fi servită o cină tradițională în stil Hong Kong cu celebrii colțunași dim 
sum și, ulterior, transfer la aeroport ● 22:00 Îndeplinirea formalităților de check-in ● 01:20 
Îmbarcare și decolare spre București. 
 
ZIUA 09 08 noiembrie 2017, miercuri (Bucureşti) 
• 11:55 Aterizare la Bucureşti pe aeroportul internaţional Henri Coandă. 


