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1-5 MAI 2023, CANTON, MACAO & HONG KONG 
    

PROGRAM 
 

 

ZIUA 01 29 aprilie 2023, sâmbătă (Bucureşti) 

• 16:00 Întâlnire cu reprezentantul CCIRC în aeroportul internaţional Henri Coandă din Otopeni, 

îmbarcare şi decolare spre China, cu transfer.  

 

ZIUA 02 30 aprilie 2023, duminică (Canton) 

• 15:30 Sosire pe aeroportul internaţional din Guangzhou şi transfer cu autocarul în centrul 

oraşului • Check-in la hotel și timp liber pentru acomodare. Seara, opțional, o cină cu specific local. 
 

ZIUA 03 1 mai 2023, luni (Canton) 

• 09:30 Transfer la „China Import and Export Fair Complex” pentru îndeplinirea formalităţilor de 

acces la Canton Fair 2023 - ediţia 133/ faza III şi o scurtă vizită de informare şi prospectare a 

oportunităţilor oferite de târg • 16.00 Întoarcere la hotel pentru check-in şi timp liber • 18:00 

Excursie opţională: deplasare cu minibusul închiriat pentru o ascensiune în Guangzhou TV Tower, 

una dintre cele  spectaculoase construcții din R.P. Chineză, al patrulea cel  înalt turn din lume, cu o 

privelişte fascinantă asupra orașului, vizibilă și prin podeaua de sticlă situată la o înălțime de 

aproape 600m • 22:00 Întoarcere la hotel. 
 

ZIUA 04  2 mai 2023, marti (Canton) 

• 08:00 Mic dejun • 09:00 Transfer cu free shuttle bus la „China Import and Export Fair Complex”, 
pentru a doua zi de vizitare a pavilioanelor şi întâlniri de afaceri • 15:00 Întoarcere la hotel cu 
metroul și timp liber •  18:00 Excursie opţională: Deplasare cu minibusul închiriat în Portul Tianzi și 
îmbarcare pe unul dintre vapoarele tradiţionale de pe Pearl River pentru o superbă croazieră 
nocturnă, din care poate fi admirat spectacolul de lumini şi imagini oferit de zgârie-norii de pe 
ambele maluri ale râului • 21:00 Întoarcere la hotel. 
 

ZIUA 05  3 mai 2023, miercuri (Canton) 

 • 08:00 Mic dejun • 09:00 Transfer cu free shuttle bus la „China Import and Export Fair Complex”, 
pentru a treia zi de vizitare a pavilioanelor și întâlniri de afaceri  • 14:00 Întoarcere la hotel cu 
metroul şi timp liber • 16:00 Excursie opţională:  Deplasare cu minibusul închiriat în Parcul 
Chimelong, unul dintre cele  mari parcuri tematice din lume, într-o atmosferă tropicală, unde pot fi 
admirate nenumărate păsări și animale sălbatice. Pentru început, se vizitează luxuriantul hotel 
Chimelong International, un loc cu adevărat fabulos unde pot fi admirate păsări şi animale exotice 
sau, opţional, gurmanzii pot să servească  o cină exclusivistă la restaurantul White Tiger, alcătuită 
din sute de preparate culinare asiatice sau europene, de tip “all you can eat”, servită în compania 
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tigrilor albi şi a păsărilor flamingo. Excursia continuă cu un spectacol grandios oferit de Chimelong 
International Circus, cel  mare circ‐stadion al lumii, cu o capacitate de peste 8000 de locuri. La 
final, o scurtă oprire pentru vizitarea hotelului Chimelong Panda, un adevărat Disneyland al 
continentului asiatic • 22:00 Întoarcere la hotel. 
 

ZIUA 06  4 mai 2023, joi (Canton-Macao) 

• 08:00 Mic dejun • 09:00 Transfer cu free shuttle bus la „China Import and Export Fair Complex”, 
pentru ultima zi de vizitare a pavilioanelor și finalizare a dialogurilor B2B  • 12:00 Întoarcere la 
hotel cu metroul • 14:00 Late check‐out la hotel și transfer cu autocarul la Gara de Sud • 15:54 
Îmbarcare în trenul de mare viteză CRH China Railway High-speed cu destinația Zhuhai, oraș 
chinez situat la graniţa cu Macao • 16:52 Sosire la Zhuhai și transfer pietonal la punctul de trecere 
a frontierei pentru îndeplinirea formalităților vamale • 17:30 Intrare în faimoasa metropolă asiatică 
cu esenţe de fado portughez, un oraș al gamblerilor, ale cărei cazinouri au venituri de patru ori  
mari decât cele din Las Vegas și transfer la hotel cu taxi  • 18:30 Check‐in la hotel și timp liber. 
20:00 Timp liber sau, opţional, o vizită în zona Vila Da Taipa, care începe cu vizitarea Galaxy 
Macau, un cazinou spectaculos prin arhitectura sa şi continuă cu o cină într-unul din restaurantele 
de pe străduțele pietonale ale acestui centru vechi cu clădiri coloniale portugheze, în care poate fi 
servită celebra supă cu aripioare de rechin sau prăjiturile tradiţionale pasteis de Nata. 
 

ZIUA 07  5 mai 2023, vineri (Macao) 

• 09:00 Mic dejun • 10:00 Timp liber sau, opţional, o vizită a peninsulei de nord a Macao, locul 

unde se regăsesc cele  importante obiective turistice care amintesc de perioada colonială 

portugheză, precum 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, impresionanta faleză Fisherman Wharf și cele  vechi 

cazinouri coloniale Sands și Grand Lisboa • 19:00 Timp liber sau, opţional,  un prim Casino Night 

Tour în insula de sud a Macao, care va cuprinde vizitarea cazinourilor: Wynn Palace, cu frumoasele 

sale fântâni arteziene care oferă un splendid show de muzică și lumini, care poate fi admirat și din 

telecabina care te poartă deasupra acestuia, luxuriantul City of the dreams, MGM, cel  nou cazino 

deschis în această parte a insulei, Venetian, cel  mare cazinou din lume, cu canale interioare și 

gondole care copiază perfect zona San Marco din Veneţia, în care lucrează peste 16.000 de angajați 

şi The Parisian, unde pot fi vizitate superbele sale săli cu arhitectură renascentistă sau poate fi 

escaladat un turn Eiffel, o copie fidelă a celui original din Paris • 24:00 Întoarcere la hotel. 
 

ZIUA 08  6 mai 2023, sâmbătă (Macao-Hong Kong) 

 • 09:00 Mic dejun • 10:00 Check‐out la hotel și transfer în portul Taipa • 11:30 Îndeplinirea 
formalităților vamale, îmbarcare în TurboJet Ferry și croazieră spre fosta colonie britanică Hong 
Kong, supranumită şi New York‐ul Asiei • 13:00 Sosire în mega‐metropola asiatică, în portul Sheung 
Wan din Kowloon, îndeplinirea formalităților vamale și transfer la hotel • 14:00 Check-in la hotel și 
timp liber • 15:00 Excursie opţională:  Deplasare cu minibusul închiriat într-o călătorie care va 
cuprinde vizitarea principalelor obiective turistice ale insulei Hong Kong: portul Aberdeen, un loc 
pitoresc plin de iahturi luxoase, dar şi de ambarcațiuni tradiţionale, unele dintre ele devenind și 
locuințe pentru mii de cetățeni ai metropolei, observate de persoanele care doresc, într-o plimbare 
cu barca tradițională Sampan care pleacă din faţa restaurantului plutitor Jumbo; Repulse Bay, 
unde se află cea  frumoasă plajă din Hong Kong, templul budist Tin Hau, dar şi locuinţa celebrului 
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actor Jackie Chan. Întoarcere la hotel și plimbare nocturnă pentru shopping pe strada comercială 
Temple Street Night Market, cunoscută pentru magazinele sale, dar și pentru numeroasele 
restaurante cu preparate culinare specifice sudului Chinei, situată chiar în imediata apropiere a 
hotelului. 
 
ZIUA 09  7 mai 2023, duminică (Hong Kong) 
• 08:00 Mic dejun și două variante de program. Prima variantă este timp liber cu check out la ora 
12:00, iar cea de a doua variantă este cu excursie opțională și check-out la 09:00. Excursie 
opţională:  Victoria Peak, unul dintre cele vizitate locuri din lume, care oferă o minunată panoramă 
asupra metropolei, un obiectiv la care se ajunge cu Peak-tram, un tramvai care urcă pe un 
spectaculos plan înclinat, încă din anul 1873. La finalul excursiei, o scurtă oprire pentru fotografii 
pe faleza Central Promenade de lângă Hong Kong Convention and Exhibition Center.  
• 19:00  Întâlnirea celor două grupuri la punctul de întâlnire prestabilit pentru transfer la 
aeroportul internaţional din Hong Kong     
 
ZIUA 10  8 mai 2023, duminică (Hong Kong-Bucureşti) 
• 00:25 Îmbarcare și decolare spre București unde se va ajunge în jur de ora 13:30. 
 


