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Japão
• CLIMA
A maior parte do Japão se encontra em zona tem-
perada sentetrional e tem um clima úmido próprio 
das monções pelo que durante o verão sopram 
ventos de sudeste desde o oceano Pacífico e do 
noroeste desde o continente durante o inverno. O 
país tem quatro estações bem definidas. Dois dos 
espetáculos visuais mais bonitos do Japão são a 
florada das cerejeiras na primavera e os vibrantes 
tons amarelo, vermelho e alaranjados no outono. 
Os japoneses desfrutam dessas manifestações de 
troca de estação e seguem uma evolução através 
dos mapas do tempo, que indicam os melhores 
lugares para contemplar as floradas da primavera 
e as folhas de outono no seu melhor momento.

• MOEDA LOCAL 
Yen - 1 Euro equivale a 150 yens. Pode se fazer 
cambio no bancos, hotéis e casas de cambio. Não 
aceitam cartão de crédito para pequenas compras. 
Como se trata de um país seguro pode se levar valo-
res com tranquilidade.

• ELETRICIDADE
100 volts.

• POPULAÇÃO
A data do censo mais recente, outubro de 2010, 
a população do Japão é de 128 057 352 para 
maio de 2013, a população está estimada em 
127 300 000, tornando-se o 10º país mais 
populoso do mundo. Sua grande população é 
atribuida por altas taxas de crescimento nos 
séculos XIX e XX.

• COMPRAS
As compras no Japão pode ser realmente inte-
ressantes, especialmente por que você vai ser 
capaz de encontrar muitas coisas que não estão 
habituados a ver facilmente em outros lugares 
do mundo. Em geral, as lojas e armazéns estão 
aberto diariamente das 10 às 20 horas. A maioria 
das lojas abrem aos finais de semana e feriados.

• IDIOMA
Japonês embora a maioria fale inglês.

• GEOGRÁFIA
O Japão está localizado ao norte da Ásia entre 
o oceano Pacífico e o mar do Japão. É composto 
de quatro grandes ilhas, cercadas por mais de 4 
000 pequenas ilhas. Sua área é de 377 873km2. 
O Japão é quase tão grande como a Alemanha 
e Suiça juntas e um pouco menor do que a Ca-
lifórnia.

• GASTRONOMIA
A gastronomia do Japão, como a cozinha na-
cional tem evoluído ao longo dos séculos, por 
causa das muitas mudanças políticas e sociais. 
A cozinha tradicional japonesa é dominada 
pelo arroz branco. Qualquer outro prato servido 
durante uma refeição é considerado um prato 
de lado, como normalmente são os peixes cru 
(sashimi), um prato na grelha e um prato de 
cozido para ferver.

China
• CLIMA
Dada a extensão do país existem diferentes 
tipos de clima, enquanto em Pekin o clima é 
continental, com quatro estações bem defini-
das em Shangai encontramos um clima suave 
e úmido o ano todo.

• MOEDA LOCAL
Sua moeda é o Yuan, aproximadamente 10 
Yuans é igual a 1 Euro. Pode se fazer cambio 
com facilidade nos hotéis e casas de cambio. 
Os cartões de crédito são aceitos na maioria 
dos locais.

• ELETRICIDADE
220 volts. As tomadas tem formato internacio-
nal.

• POPULAÇÃO
Este é o país mais populoso do mundo, com 
mais de 1.300 milhões de habitantes e a pri-
meira potência econômica mundial pelo PIB em 
paridade de poder aquisitivo. A população mas-
culina é maior com 51,69% contra 48,05% das 
mulheres. China tem 142 habitantes por km2.

• IDIOMA
A maioria da população, aproximadamente 
90% fala o que tradicionalmente conhecemos 
como “chinês”, que é o mandarim, o idioma 
originário da etnia “han” e um dos cinco idio-
mas oficiais da ONU. Também existem multíplos 
dialetos locais segundo as etnias e lugares. O 
pessoal do turismo fala inglês e espanhol.

• COMPRAS
Na China você poderá comprar grandes varie-
dades de artesanato, como cerâmicas, gravuras, 
elementos decorativos feitos de bronze, jade, 
etc. Além disso, a China tem ganho grande re-
putação entre quem deseja comprar produtos 
de marca a preços baixos, e imitações. Neste 
grande mercado que é a China, você também 
pode encontrar roupas, bolsas, relógios e todos 
os tipos de acessórios a preços atrativos, mas 

cuja aquisição vai exigir de você um pouco mais 
de dedicação.

• GEOGRÁFIA
A República Popular da China abrange dois 
décimos do comprimento do mundo, o terceiro 
maior país em extensão territorial, e onde mais 
habitantes existem (um sexto). Entre as curiosi-
dades, pode-se dizer que a China é exatamente 
o contrário de muitos países da América (Co-
lômbia, Equador, Venezuela, ou algum país 
da América Central e México), o clima é muito 
semelhante ao desses países, devido a vasta 
extensão.

• GASTRONOMIA
Cada região tem seus pratos típicos que os via-
jantes podem descobrir percorrendo diferentes 
províncias. Nas grandes cidades existem res-
taurantes étnicos, oferecendo aos clientes uma 
variedade de amplas escolhas. As refeições 
incluidas no programa são geralmente ofere-
cidas em restaurantes locais com menu fixo e, 
as vezes, buffet, incluindo alguns pratos típicos 
do local.

INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TREM DE ALTA VELOCIDADE 
No trem os passageiros podem vivier a experiência de viajar a uma velocidade entre 250 e 350km/h. Em cada 
estação, o trem faz uma parada de 2 a 3 minutos para descida e embarque de passageiros, tornando o serviço mais 
eficiente, uma vez que praticamente não há atrasos nos embarques.

Cada vagão tem uma fonte de alimentação de 220 volts, assim, durante as viagens os passageiros podem carregar 
seus aparelhos telefônicos, tablets ou laptops.

Não existe vagão para bagagens, assim cada passageiro deve acomodar suas malas no próprio vagão em que vai 
viajar, e deve estar sempre atento aos seus pertences.
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*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

China Express em trem 6 DIAS

PPEPEPEPEKIKKIKIKKIKIKIKKIK NNNNNNNNNNNNNNN Shanghai

Pekin

desde

995$

Saída de 21 de Março 2016 a 06 de Março 2017

Saídas 2016 / 2017
A PEKIN: SEGUNDAS

O TOUR INCLUI 
• Traslados de chegada e saída com assistência. 
• Trem de alta velocidade Pekin / Shanghai em classe turista.
• 5 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã americano diário.
• Almoços indicados no programa (inclui o primeiro copo de refresco nas refeições).
• 1 jantar especial de pato laqueado em Beijing.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI 
• Bebidas, gorjetas (sugerido 5 $ para o guia e 3 $ para o chofer, por dia) outros serviços não mencio-
nados como incluídos.

CHINA

Visitando: Pekin / Shanghai.

tro olímpico de natação, conhecido como o 
“cubo de água” (sem entrada). Alojamento.

4º DIA: PEKÍN / SHANGHAI 
(EM TREM)
Café da manhã. Na hora indicada traslado 
a estação para embarcar no famoso trem 
de alta velocidade com destino à Shanghai 
(duração do trajeto aproximadamente 5 
horas e meia), chegada, traslado ao hotel 
e alojamento. (Possibilidade de realizar este 
trajeto de avião. Verificar suplemento indi-
cado mais abaixo).

5º DIA: SHANGHAI
Café da manhã. Começaremos a visita da
cidade com o Templo do Budá de Jade, o 
Jardim Yuyuan, o Malecón e a rua Naking. 
Tarde livre para terminar de conhecer a ci-
dade ou realizar compras. Alojamento.

6º DIA: SHANGHAI
Café da manhã. Na hora oportuna, tras-
lado ao aeroporto.

1º DIA: PEKIN
Chegada a Pekin, capital da República Po-
pular da China. Traslado ao hotel e aloja-
mento.

2º DIA: PEKIN
Café da manhã. Durante este dia realizare-
mos a visita panorâmica da cidade incluindo
a Praça de Tian An Men, a Cidade Proibida, 
o Templo de Cielo e o Mercado de Seda. 
Almoço em restaurante local. Pela noite, 
assistiremos a um espetáculo de acrobacia. 
Alojamento.

3º DIA: PEKIN
Café da manhã. Excursão de dia completo 
incluindo a Grande Muralha e o Palácio de 
Verão. Almoço em restaurante local. De re-
resso, visitaremos o taller de cloiseonne e 
posteriormente desfrutaremos de um jantar 
típico onde degustaremos o pato laqueado. 
Neste dia embarcaremos em um ônibus para 
conhecer o “Ninho dos Pássaros” e o cen-

Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.040
470

Hotéis previstos
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 6 dias: Pekin / Shanghai
Saída de 21 Março 2016 a 30 Maio 2016

Pekín

Shanghai

International Beijing / New Otani 
Changfugong (5*) 
Grand Mercure Zhongya / Re-
naissance Yuyuan / Minde Grand 
Shanghai (5*)

Em habitação Duplo
Supl. Individual

995
425

Saída de 02 Junho 2016 a 18 Agosto 2016 

Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.125
550

Saída de 22 Agosto 2016 a 14 Novembro 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual

995
425

Saída de 21 Novembro de 2016 a 06 Março 2017

Em habitação Duplo
Supl. Individual

595
495

Suplemento saídas 
de 23 a 30/JAN 2017 

FESTA DA PRIMAVERA

Saídas extras todas as quintas de 24 de Março a 
10 de Novembro 2016

Por pessoa NETO  85

Suplemento opcional trajeto Pekin/Shanghai 
de avião no 4º DIA do tour
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MUMUMMUMUMUMUMUMUMUMUMUMMMUMUMMUMUMUMMMMMM RARARAARARAAARARAARAAAARARARALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAA A AAAAAAAAAA CHCHCHCHCHCCHCCHCCCCHCCCHCHCHCHHCC INININININNINIINININNNININNNNINININNNINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Shanghai

Xian

Pekin

desde

1.575$

Saída de 21 de Março 2016 a 06 de Março 2017

Saídas 2016 / 2017
A PEKIN: SEGUNDAS

O TOUR INCLUI 
• Traslados de chegada e saída com assistência.
• Voo doméstico Xian/Shanghai
• Trem de alta velocidade Pekín/Xian em classe turista.
• 7 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã americano diário.
• Almoços indicados no programa (inclui o primeiro copo de refresco nas refeições).
• 1 jantar especial de pato laqueado em Beijing.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI 
• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para o guia e 3 $ para o chofer, por dia) ou outros serviços não 
mencionados como incluídos.
• Taxas de aeroporto.

CHINA

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

Saídas extras, Todas as quintas de 24 de Março a 
10 de Novembro 2016

Visitando: Pekin / Xian / Shanghai.

alta velocidade com destino à Xian (duração
do trajeto aproximadamente 5 horas e 
meia), chegada à Xian, capital de 11 dinas-
tias que se destaca por ter sido o ponto de 
partida da milenária “Roda de Seda”. (Pos-
sibilidade de realizar este trajeto por avião. 
Ver suplemento indicado mais abaixo). Che-
gada, traslado e alojamento.

5º DIA: XIAN
Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso
Museu dos Guerreiros e Corceles de Te-
rracota do Mausoléo de Qin Shi Huang. 
Almoço. Pela tarde visitaremos o Pagode 
pequeno de Oca Selvagem (subida não 
incluida) e passaremos de ônibus pela 
muralha da antiga cidade (entrada não 
incluida), que servia de proteção frente 
aos ataques das tribos barbáras do oeste. 
Alojamento.

6º DIA: XIAN / SHANGHAI 
(AÉREO INCLUÍDO)
Café da manhã. Na hora apropriada traslado 
ao aeroporto para embarcar em vôo domés-
tico até Shanghai, o grande centro comercial, 
industrial e cultural da China. Alojamento.

7º DIA: SHANGHAI
Café da manhã. Começaremos a visita da 
cidade com o Templo do Budá de Jade, o 
Jardim Yuyuan, o Malecón e a rua Naking. 
Tarde livre para terminar de conhecer a ci-
dade ou realizar compras. Alojamento.

8º DIA: SHANGHAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
saída de Shanghai com direção a cidade de 
origem.

1º DIA: PEKIN
Chegada a Pekin, capital da República Po-
pular da China. Traslado ao hotel e aloja-
mento.

2º DIA: PEKIN
Café da manhã. Durante este dia realizare-
mos a visita panorâmica da cidade incluindo
a Praça de Tian An Men, a Cidade Proibida, 
o Templo de Cielo e o Mercado de Seda. 
Almoço em restaurante local. Pela noite, 
assistiremos a um espetáculo de acrobacia. 
Alojamento.

3º DIA: PEKIN
Café da manhã. Excursão de dia completo 
incluindo a Grande Muralha e o Palácio de 
Verão. Almoço em restaurante local. De re-
resso, visitaremos o taller de cloiseonne e 
posteriormente desfrutaremos de um jantar 
típico onde degustaremos o pato laqueado. 
Neste dia embarcaremos em um ônibus para 
conhecer o “Ninho dos Pássaros” e o cen-
tro olímpico de natação, conhecido como o 
“cubo de água” (sem entrada). Alojamento.

4º DIA: PEKÍN / XIAN 
(TREM BALA)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado 
a estação para embarcar no famoso trem de 

Em habitação Duplo
Supl. Individual  

1.595
580

Hotéis previstos
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 8 dias: Pekin / Shanghai
Saída de 21 Março 2016 a 30 Maio 2016

Pekín

Xian

Shanghai

International Beijing / New 
Otani Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / 
Gran Noble Xian (5*)
Grand Mercure Zhongya / 
Renaissance Yuyuan / Minde 
Grand Shanghai (5*)

Em habitação Duplo
Supl. Individual  

1.575
500

Saída de 02 Junho 2016 a 18 Agosto 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual  

1.675
660

Saída de 22 Agosto 2016 a 14 Novembro 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual  

1.575
500

Saída de 21 Novembro de 2016 a 06 Março 2017

Em habitação Duplo
Supl. Individual  

595
495

Suplemento Saída de 23/JAN E 30/JAN 2017 
pela FESTA DA PRIMAVERA

Inclui trem de alta velocidade Pekin/Xian e voo doméstico Xian/Shanghai

Suplemento opcional trajeto Pekin/Xian
de avião no 4º DIA do tour

Por pessoa NETO  140
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Shanghai

Xian

Guilin
Hangzhou

Suzhou

Pekin

desde

2.050$
Pe

CHINA

Visitando: Pekin / Xian / Guilin / Hangzhou / Suzhou / Shanghai.

ROTEIRO TOUR COMPLETO DE 13 
DIAS
6º DIA: XIAN / GUILIN (AÉREO 
INCLUÍDO)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
sair em vôo doméstico com destino a Guilin. 
Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.

7º DIA: GUILIN
Café da manhã. Durante a estadia em Gui-
lin realizaremos um impressionante cruzeiro 
pelo rio Li. Desfrutando de um Almoço à 
bordo. Pela tarde, chegaremos ao povoado 
de Yangshuo, desfrutando sua rua. Visitare-
mos a Caverna da Flauta de Canã. Volta em 
ônibus até a cidade. Alojamento. 

8 º  D I A :  G U I L I N  / 
H A N G Z H O U  ( A É R E O 
INCLUÍDO)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
embarcar em vôo doméstico com destino à 
Hangzhou, capital da província de Zhejiang, 
é uma das cidades mais charmosas da 
China. Chegada e traslado ao hotel. Alo-
jamento.

9º DIA: HANGZHOU
Café da manhã. Realizaremos um bonito 
passeio pelo Lago Oeste e visitaremos o 
Parque Hua Gang, o Templo das Almas Es-
condidas e Mei Jia Wu. Almoço. Pela tarde 
visita da aldeia Mei Jia Wu onde se encontra 
o famoso campo de chá verde do Dragão. 
Alojamento.

10º DIA: HANGZHOU / SUZHOU 
(TREM INCLUÍDO)
Café da manhã. Pela manhã, traslado em 
trem à Suzhou, uma das cidades mais sin-
gulares da China, chamada de “a Veneza 
do Oriente” pelos seus numeroso canais. 
Almoço. Pela tarde, visita do Jardim do 
PEscador e da Colina do Tigre. Alojamento.

11º DIA: SUZHOU / SHANGHAI
(TREM INCLUÍDO)
Café da manhã. Pela manhã, traslado em 
trem até Shanghai. Almoço. Pela tarde vi-
sitaremos o Templo do Budá de Jade e o 
Jardim Yuyuan, o malécon e a rua Nanking. 
Alojamento.

12º DIA: SHANGHAI
Café da manhã. Dia livre. Alojamento.

13º DIA: SHANGHAI
Café da manhã. TTraslado ao aeroporto 
para embarcar em vôo até a cidade de ori-
gem.

ROTEIRO TOUR SIN GUILIN DE 10 
DIAS
6º DIA: XIAN / HANGZHOU
Café da manhã. Na hora apropriada tras-
lado ao aeroporto para sair em vôo domés-
tico com destino à Hangzhou, capital da 
província de Zhejiang, é uma das cidades 
mais charmosas da China. Chegada e tras-
lado ao hotel e alojamento.

7º DIA: HANGZHOU / SUZHOU
Café da manhã. Traslado em trem à Su-
zhou, uma das cidades mais singulares da 
China, chamada a “Veneza Oriente” por 
seus inumerosos canais. Chegada e Al-
moço. Pela tarde, visita do Jardim do Pesca-
dor e a Colina do Tigre. Alojamento.

8º DIA: SUZHOU / SHANGHAI
(TREM INCLUÍDO)
Café da manhã. Traslado de trem a Shan-
ghai. Almoço. Pela tarde, visitaremos o 
Templo do Budá de Jade e o Jardim Yuyuan, 
o malecón e a rua Nanking. Alojamento.

9º DIA: SHANGHAI
Café da manhã. Saída para visitar o Templo 
do buda Jade e o Jardim Yuyuan, o male-
cón e a rua Nanking. Almoço. Tarde livre. 
Alojamento.

10º DIA: SHANGHAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
embarcar no avião com destino a cidade de 
origem.

1º DIA: PEKIN
Chegada a Pekin, capital da República Po-
pular da China. Traslado ao hotel e aloja-
mento.

2º DIA: PEKIN
Café da manhã. Durante este dia realizare-
mos a visita panorâmica da cidade incluindo
a Praça de Tian An Men, a Cidade Proibida,
o Templo de Cielo e o Mercado de Seda. 
Almoço em restaurante local. Pela noite, 
assistiremos a um espetáculo de acrobacia.
Alojamento.

3º DIA: PEKIN
Café da manhã. Excursão de dia completo 
incluindo a Grande Muralha e o Palácio de 
Verão. Almoço em restaurante local. De re-
resso, visitaremos o taller de cloiseonne e 
posteriormente desfrutaremos de um jantar 
típico onde degustaremos o pato laqueado. 
Neste dia embarcaremos em um ônibus para 
conhecer o “Ninho dos Pássaros” e o cen-
tro olímpico de natação, conhecido como o 
“cubo de água” (sem entrada). Alojamento.

4º DIA: PEKÍN / XIAN (TREM 
BALA)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado 
a estação para embarcar no famoso trem de 
alta velocidade com destino à Xian (dura-
ção do trajeto aproximadamente 5 horas e 
meia), chegada à Xian, capital de 11 dinas-
tias que se destaca por ter sido o ponto de 
partida da milenária “Roda de Seda”. (Pos-
sibilidade de realizar este trajeto por avião. 
Ver suplemento indicado mais abaixo). Che-
gada, traslado e alojamento.

5º DIA: XIAN
Café da manhã. Hoje visitaremos o fa-
moso Museu dos Guerreiros e Corceles de 
Terracota do Mausoléo de Qin Shi Huang. 
Almoço. Pela tarde visitaremos o Pagode 
pequeno de Oca Selvagem (subida não in-
cluida) e passaremos de ônibus pela mura-
lha da antiga cidade (entrada não incluida), 
que servia de proteção frente aos ataques 
das tribos barbáras do oeste. Alojamento.

Em habitação Duplo
Supl. Individual  

2.875
815

Hotéis previstos
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 13 dias: Tour Completo
De 21 Março 2016 a 30 Maio 2016

Pekín

Xian

Guilin
Hangzhou
Suzhou
Shanghai

International Beijing / New Otani 
Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran 
Noble Xian (5*)
Sheraton Guilin (5*)
Grand Metropark Hangzhou (5*)
Gran Metro Park Suzhou (5*)  
Grand Mercure Zhongya / Re-
naissance Yuyuan / Minde Grand 
Shanghai (5*)

De 02 Junho 2016 a 18 Agosto 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual  

2.950
930

De 22 Agosto 2016 a 14 Novembro 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual  

2.750
740

De 21 Novembro de 2016 a 06 Março 2017

Em habitação Duplo
Supl. Individual

595
495

Suplemento saídas 
de 23 a 30/JAN 2017

Em habitação Duplo
Supl. Individual  

2.125
680

Tour 10 dias: Sin Guilin
De 21 Março 2016 a 30 Maio 2016

De 02 Junho 2016 a 18 Agosto 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual  

2.175
775

De 22 Agosto 2016 a 14 Novembro 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual  

2.050
615

De 21 Novembro de 2016 a 06 Março 2017

Por pessoa NETO  140

Suplemento opcional trajeto Pekin/Xian de avião 
no 4º DIA do tour

Em habitação Duplo
Supl. Individual  

2.795
750

Em habitação Duplo
Supl. Individual  

2.050
615

Saída de 21 de Março 2016 a 06 de Março 2017

Saídas 2016 / 2017
A PEKIN: SEGUNDAS

Saídas extras, Todas as quintas de 24 de Março a 
10 de Novembro 2016

O TOUR INCLUI 
• Traslados de chegada e saída com assistência. 
• Voos domésticos Xian/Guilin/Hangzhou (Tour de 13 dias)
• Voo doméstico Xian/Hangzhou (Tour de 10 dias)
• Trem de alta velocidade Pekín/Xian em classe turista.
• Trem classe turista para o trajeto Hangzhou/Suzhou.
• Trem classe turista para o trajeto Suzhou/Shanghai.
• 12 noites (Tour 13 dias) e 9 noites (Tour 10 dias) de alojamento nos hotéis indicados ou similares.
• 1 jantar de pato laqueado.
• Café da manhã americano diário.
• Almoços indicados no programa (inclui o primeiro copo de refresco nas refeições).
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI 
• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para o guia e 3 $ para o chofer, por dia) ou outros serviços não
   mencionados como incluidos.
• Taxas de aeroporto.

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.
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Shanghai

Xian

Guilin

Hong Kong

Pekin

desde

3.450$
ekPee

CHINA

Saída de 21 de Março 2016 a 06 de Março 2017

Saídas 2016 / 2017
A PEKIN: SEGUNDAS

Saídas extras, Todas as quintas de 24 de Março a 
10 de Novembro 2016

O TOUR INCLUI 
• Traslados de chegada e saída com assistência. 
• Voos domésticos Xian/Guilin/Shanghai/Hong Kong
• Trem de alta velocidade Pekín/Xian em classe turista.
• 11 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares.
• 1 jantar de pato laqueado.
• Café da manhã americano diário.
• Almoços indicados no programa (inclui o primeiro copo de refresco nas refeições).
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI 
• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para o guia e 3 $ para o chofer, por dia) ou outros serviços não
   mencionados como incluidos.
• Taxas de aeroporto.

China e Hong Kong 12 DIAS

HOHOHOHONGNGNGGGNGGG KKKKKONONONONO GGGG

Visitando: Pekin / Xian / Guilin / Shanghai / Hong Kong.

nastias que se destaca por ter sido o ponto de 
partida da milenária “Roda de Seda”. (Pos-
sibilidade de realizar este trajeto por avião. 
Ver suplemento indicado mais abaixo). Che-
gada, traslado e alojamento.

5º DIA: XIAN
Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso
Museu dos Guerreiros e Corceles de Ter-
racota do Mausoléo de Qin Shi Huang. 
Almoço. Pela tarde visitaremos o Pagode 
pequeno de Oca Selvagem (subida não in-
cluida) e passaremos de ônibus pela mura-
lha da antiga cidade (entrada não incluida), 
que servia de proteção frente aos ataques 
das tribos barbáras do oeste. Alojamento.

6º DIA: XIAN / GUILIN (AÉREO 
INCLUÍDO)
Café da manhã. Na hora apropriada tras-
lado
ao aeroporto para sair em vôo doméstico 
com destino a Guilin, situada junto ao rio 
Lijing considerada “A melhor paisagem 
abaixo do céu”. Chegada. Traslado ao hotel. 
Alojamento.

7º DIA: GUILIN
Café da manhã. Durante a estadia em Gui-
lin realizaremos um impressionante cruzeiro 
pelo rio Li. Desfrutando de um Almoço à 
bordo. Pela tarde, chegaremos ao povoado 
de Yangshuo, desfrutando sua rua. Visitare-
mos a Caverna da Flauta de Canã. Volta em 
ônibus até a cidade. Alojamento.

8º DIA: GUILIN / SHANGHAI 
(AÉREO INCLUÍDO)
Café da manhã. Pela manhã traslado à 
Shanghai, o grande centro comercial, indus-
trial e cultural da China. Alojamento.

9º DIA: SHANGHAI
Café da manhã. Começaremos a visita da 
cidade com o Templo do Budá de Jade, o 
Jardim Yuyuan, o Malecón e a rua Naking. 
Tarde livre para terminar de conhecer a ci-
dade ou realizar compras. Alojamento.

10º DIA: SHANGHAI / HONG 
KONG (AÉREO INCLUÍDO)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
embarcar em vôo com destino a Hong Kong. 
Chegada. Traslado ao hotel e alojamento.

11º DIA: HONG KONG
Café da manhã. Saída para realizar a visita 
da cidade que inclui o Distrito Wanchai, a 
Bahia Repulse, o Pico Vitória e o Porto de 
Aberdeen. Alojamento.

12º DIA: HONG KONG
Café da manhã. Na hora indicada traslado 
ao aeroporto para embarcar em vôo até a 
cidade de origem.

1º DIA: PEKÍN
Chegada a Pekin, capital da República Po-
pular da China. Traslado ao hotel e aloja-
mento.

2º DIA: PEKÍN
Café da manhã. Durante este dia realizare-
mos a visita panorâmica da cidade incluindo 
a Praça de Tian An Men, a Cidade Proibida, 
o Templo de Cielo e o Mercado de Seda. 
Almoço em restaurante local. Pela noite, 
assistiremos a um espetáculo de acrobacia. 
Alojamento.

3º DIA: PEKÍN
Café da manhã. Excursão de dia completo 
incluindo a Grande Muralha e o Palácio de 
Verão. Almoço em restaurante local. De re-
resso, visitaremos o taller de cloiseonne e 
posteriormente desfrutaremos de um jantar 
típico onde degustaremos o pato laqueado. 
Neste dia embarcaremos em um ônibus para 
conhecer o “Ninho dos Pássaros” e o cen-
tro olímpico de natação, conhecido como o 
“cubo de água” (sem entrada). Alojamento.

4º DIA: PEKÍN / XIAN (TREM 
BALA)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado 
a estação para embarcar no famoso trem de 
alta velocidade com destino à Xian (dura-
ção do trajeto aproximadamente 5 horas 
e meia), chegada à Xian, capital de 11 di-

Hotéis previstos
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 12 dias: Pekin / Hong Kong
De 21 Março 2016 a 30 Maio 2016

Pekín

Xian

Guilin
Shanghai

Hong Kong

International Beijing / New Otani 
Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran 
Noble Xian (5*)
Sheraton Guilin (5*)
Grand Mercure Zhongya / Re-
naissance Yuyuan / Minde Grand 
Shanghai (5*)
Park / Harbour Plaza Metropolis 
Hong Kong (4*)

De 01 Junho 2016 a 20 Agosto 2016 

De 24 Agosto 2016 a 16 Novembro 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.450
940

De 23 Novembro 2016 a 14 Março 2017

Em habitação Duplo
Supl. Individual

595
495

Suplemento saídas 
del 23/JAN E 30/JAN 2017

Por pessoa NETO  140

Suplemento opcional trajeto Pekin/Xian de avião 
no 4º DIA do tour

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.575
1.050

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.450
940

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.750
1.290

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.
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Visitando: Pekin / Xian / Shanghai / Guilin / Guangzhou / Hong Kong.

7º DIA: SHANGHAI
Café da manhã Buffet. Iniciaremos a visita 
da cidade com o Templo de Buda de Jade, o 
Jardim Yuyuan, o Malecon e a rua Nanking.
Almoço. Tarde livre para terminar de co-
nhecer a cidade ou realizar compras. Alo-
jamento no hotel.

8º DIA: SHANGHAI / GUILIN 
(AÉREO INCLUÍDO)
Café da manhã Buffet. De manhã saída 
para o aeroporto para embarque no vôo 
rumo a Guilin, cidade famosa por sua be-
leza paradisíaca. Almoço. Visita a gruta das 
Flautas de Bambu, uma das mais belas for-
mações rochosas da natureza. Traslado ao 
hotel. Alojamento.

9º DIA: GUILIN / GUANGZHOU 
(CANTÃO)
Café da manhã. Neste dia, realizaremos 
um cruzeiro pelo Rio Li Jiang, que goza 
de uma reputação mundial por sua “so-
berana beleza paradisíaca”, Com lindíssi-
mas montanhas verdes, picos com formas 
raras, rochas graciosas e grutas fantásticas. 
Almoço a bordo. O cruzeiro terminará em 
Yangshuo, uma antiga aldeia às margens do 
Rio Li Jiang, onde teremos tempo livre para 
passear pela Rua Oeste que é um mercado 
animada cheio de artesanía chinês de Yan-
gshuo. No horário indicado, traslado para a 
estação de trem e saída Guilin em trem de 
alta velocidade para a cidade Guangzhou. 
Chegada em Guangzhou, chamada “Cida-
des das Cabras” ou a “Cidade das Flores” é 
o mais importante porto fluvial e cidade co-
mercial do sul da China. Traslado ao hotel. 
Alojamento 

10º DIA: GUANGZHOU / HONG 
KONG (BARCO INCLUÍDO)
Café da manhã Buffet. Pela manhã visita-
remos o auditório em honra ao Dr. Sun Yat-
-Sen, Pai da Pátria, e a Casa Ancestral da 
Família Chen, uma maravilhosa joia arqui-
tetônica de esculturas. Almoço com buffet. 
No período da tarde traslado ao porto “Lian 
Hua Shan” para tomar o barco as 18h com 
desembarque em Hong Kong as 19:50h. 
Chegada a Hong Kong, conhecida como “A
Pérola Oriental” e uma das cidades de maior 
potencial da Asia. Traslado ao hotel. Alo-
jamento.

Para os passageiros que terminam
o tour em Cantão, opção de
10 dias:
Café da manhã Buffet. Pela manhã visi-
taremos o Auditório em honra ao Dr. Sun 
Yat-Sen, Pai da Pátria e a Casa Ancestral 
da Família Chen, uma maravilhosa jóia arqui

tetônica de esculturas. Almoço com buffet 
e na hora oportuna translado ao aeroporto.

11º DIA: HONG KONG
Café da manhã Buffet. Visita a cidade in-
cluindo: Porto de pescadores Aberdeen, 
uma próspera cidade muito conhecida por 
seus magníficos restaurantes flutuantes, que 
só se chega de barcos e lanchas. A Baia de
Repulse, que possue uma das mais popu-
lares e acessíveis praias de Hong Kong e o 
Picxo da Vitória, acima do Monte Vitória, 
que se ergue a 554 metros sofre o nivel 
do mar e é considerada a zona residencial 
maisprestígiada da Ilha. Alojamento.

12º DIA: HONG KONG 
Café da manhã Buffet. Na hora oportuna 
traslado ao aeroporto.

1º DIA: PEKIN
Recepção e traslado ao hotel. Alojamento

2º DIA: PEKIN  
Café da manhã Buffet. Durante este dia 
realizaremos visita panorâmica da cidade 
incluindo: Palacio Imperial a Praça de Tian 
Na Men, a Cidade Proibida e o Palácio de 
Verão. Almoço em restaurante local. À noite 
assistiremos a um espetáculo de acrobacia. 
Alojamento no hotel.

3º DIA: PEKIN
Café da manhã Buffet. Excursão de dia 
completo incluindo: a Grande Muralha e 
Palácio de Verão. Almoço. Visitaremos 
também a fabrica de cloiseonne e em se-
guida jantar típico no qual degustaremos o 
famoso pato laqueado. Neste dia realizare-
mos um passeio ao “Ninho do Pássaro” e 
ao centro olímpico de natação conhecido 
como o“Cubo de Água” (entrada não inclu-
ída) Alojamento no hotel.

4º DIA: PEKIN / XIAN (TREM IN-
CLUÍDO)
Café da manhã Buffet. Visita ao templo de 
cielo, conhocido por os empeadois de as 
Dinastias Ming e Qing para oferecer sacri-
fícios para o céu e orou por boas colheitas. 
Almoço e traslado ao estação para tomar 
Trem de alta velocidade para Xian. Chegada 
e trasado ao hotel. Alojamento.

5º DIA: XIAN
Café da manhã Buffet. Hoje visitaremos o 
famoso Museu dos Guerreiros e Corcéis de 
Terracota do Mausoléu de Qin Shi Huang. 
Almoço. Pela tarde visita o Grande Pagode 
da Oca selvagem (subida não incluída) e a 
Muralha antiga da cidade. Alojamento.

6º DIA: XIAN / SHANGHAI (AÉREO 
INCLUÍDO)
Café da manhã Buffet. Na hora indicada 
traslado ao aeroporto para sair em vôo 
doméstico até Shanghai, o grande centro 
comercial, industrial e cultural da China. 
Alojamento no hotel.

A PEKIN: 
SEGUNDAS, TERÇAS, QUINTAS e SÁBADOS

A PEKIN: 
SEGUNDAS

Em habitação Duplo
Supl. Individual

2.525
695

Hotéis previstos
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 10 dias: (Dia 01 a 10 do tour)
De 17 Março a 18 Agosto 2016

Pekín

Xian 
 
Shanghai

Guilin

Guangzhou

Hong Kong

Beijing The Great Wall Sheraton (5*) 
/ New Otani Chang Fu Gong (5*) / 
Beijing Double Tree by Hilton (5*) 
Branley Xian (5*) / Xian Sheraton 
North City (5*) / Xian Sheraton (5*) 
Huanting Tower (5*) / Sheraton 
Shanghai Hongkou (5*) / Renais-
sance Shanghai Putuo (5*) / Marriott 
Shanghai Parkview (5*)
Sheraton Guilin (5*) / Guilin Lijiang 
Waterfall (5*) 
Guangzhou China Hotel, A Marriot 
Hotel (5*)
Regal Kowloon (4*)

Em habitação Duplo
Supl. Individual

2.670
725

De 22 Agosto a 31 Outubro 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual

2.570
715

De 07 Novembro a 28 Novembro 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual

2.425
650

De 05 Dezembro 2016 a 20 Março 2017

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.275
1.125

Tour 12 dias: (Dia 01 a 12 do tour)
De 17 Março a 18 Agosto 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.490
1.250

De 22 Agosto a 31 Outubro 2016 

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.395
1.115

De 07 Novembro a 28 Novembro 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.250
1.150

De 05 Dezembro 2016 a 20 Março 2017

Em habitação Duplo
Supl. Individual

60
60

SUPLEMENTO POR FEIRAS NO CANTÃO
De 07 a 27 de Abril 2016 e de 07 a 27 de Outubro 2016

Saída desde 17 de Março a 31 de Outubro 
2016

Saída desde 07 de Novembro 2016 a 20 de 
Março 2017

Saídas 2016 / 2017
A PEKIN

O TOUR INCLUI 
• Traslados de chegada e saída com assistência. 
• Voos domésticos Xian/Shanghai/Guilin em classe turista.
• Trem de alta velocidade Pekín/Xian y de Gullin a Guangzhou em classe turista.
• Bilhete de ferry de Guangzhou a Hong Kong em classe turista na opção de 12 dias.
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã americano diário.
• Almoços indicados no programa.
• 1 jantar especial de pato laqueado em Beijing.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI 
• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para o guia e 3 $ para o chofer, por dia) ou outros serviços não
   mencionados como incluidos.
• Taxas de aeroporto.

Por pessoa NETO  140

Suplemento opcional trajeto Pekin/Xian de avião 
no 4º DIA do tour

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

Shanghai

Xian

Guilin Guangzhou

Hong Kong

Pekin

desde

2.425$
ekPee

CHINA
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Xian

Lhasa

Pekin

desde

3.850$

CHINA

Visitando: Pekin / Xian / Lhasa / Shanghai.

6º DIA: XIAN / LHASA
 (AÉREO INCLUÍDO)
Café da manhã e na hora oportuna traslado 
ao aeroporto para sair em vôo destino Lhasa. 
Chegada e traslado. Alojamento.

7º DIA: LHASA
Café da manhã e saída para visitar o Pa-
lácio Potala. Imponente construção sob a 
colina Mápori, que domina o amplo vale 
do Lhasa. Residência dos Tale Lama (Dalai 
Lama) desde o século XVII. Compreende 
um total de mil habitações e salas com nu-
merosos objetos de grande valor artístico e 
histórico. Almoço em restaurante local. Pela 
tarde visitaremos o Monastério Sera, a 2km 
do norte de Lhasa. Alojamento.

8º DIA: LHASA
Café da manhã e visita do Monastério 
Jokhang, o principal templo de Lhasa (sé-
culo
VII), que abriga a estátua do Budá mais 
venerada pelos tibetanos. Também pode-
remos visitar o Pakó (mercado Barkhor), o
bazar que se extende aos arredores de 
Jokan onde podemos comprar típicos obje-
tos religiosos e folclóricos. Almoço em res-
taurante local e continuação da visita com
um passeio por Norbulingkha, antiga resi-
dência de verão dos Tala Lama, hoje con-
vertida no Parque público com edifícios de
grande beleza e esquisita decoração. Alo-
jamento. 

9º DIA: LHASA / SHANGHAI 
(AÉREO INCLUÍDO)
Café da manhã e traslado ao aeroporto 
para sair em vôo até Shanghai (vôo direto 
ou em conexão a Chengdu). Chegada a 
Shanghai, traslado ao hotel. Alojamento. 

10º DIA: SHANGHAI
Café da manhã visita da cidade com o Jar-
dim Yuyuan no bairro antigo, Templo de 
Buda de Jade e o Malecón da cidade. Tarde
livre. Alojamento.

11º DIA: SHANGHAI
Café da manhã e na hora oportuna traslado
ao aeroporto.

Nota importante: 
• É essencial conseguir permisão de 
entrada para poder viajar ao Tíbet, o 
qual já temos incluído em nosso preço 
para os passageiros que viajam com 
visto turismo (TIPO L) a China, porém 
pedimos que nos facilitem também os 
seguintes dados com 20 dias antes da 
chegada a China: cópia de passaporte 
e a profissão dos passageiros.

• Os passageiros com passaporte diplo-
mático, de profissão jornalista, admi-
nistrador do governo são encarregados 
de organizar o Foreign Affairs Office of 
Tíbet Government.

• O Palácio de Potala tem um número 
máximo de pessoas por dia para visita-
-lo, por isso não podemos garantir a 
data ou dia da visita em sua estadia 
em Lhasa.

• Os veículos em Lhasa não tem ar con-
dicionado.

1º DIA: PEKÍN
Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.

2º DIA: PEKÍN
Café da manhã. Durante este dia realizare-
mos visita panorâmica da cidade incluindo: 
Palacio Imperial a Praça de Tian Na Men, a
Cidade Proibida e o Palácio de Verão. 
Almoço em restaurante local. À noite as-
sistiremos a um espetáculo de acrobacia. 
Alojamento no hotel.

3º DIA: PEKÍN
Café da manhã. Excursão de dia completo 
incluindo: a Grande Muralha e Palácio de 
Verão. Almoço. Visitaremos também a 
fabrica de cloiseonne e em seguida jan-
tar típico no qual degustaremos o famoso 
pato laqueado. Neste dia realizaremos um 
passeio ao “Ninho do Pássaro” e ao cen-
tro olímpico de natação conhecido como 
o “Cubo de Água” (entrada não incluída) 
Alojamento no hotel.

4º DIA: PEKÍN / XIAN (TREM 
BALA)
Café da manhã e na hora indicada traslado 
a estação para sair no famoso trem de alta 
velocidade com destino a Xian (duração do 
trajeto aproximadamente 5 horas e meia), 
chegada a Xian, capital de 11 dinastia que 
se destaca por ter sido o ponto de partida 
da milenar “Rota de Seda”. (Possibilidade de 
realizar este trajeto de avião. Ver suplemento
indicado mais abaixo). Chegada, traslado e 
alojamento.

5º DIA: XIAN
Café da manhã. Hoje visitaremos o fa-
moso Museu dos Guerreiros e Corceles de 
Terracota do Mausoléu de Qin Shi Huang. 
Almoço. Pela tarde visitaremos a Pagode 
pequena de Oca Selvagem (subida não in-
cluida) e passaremos pela Muralha antiga 
da cidade em ônibus (entrada não incluida), 
que serve de proteção frente aos ataques 
das tribos bárbaras do oeste. Alojamento.

Hotéis previstos
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 11 dias: Pekin / Shanghai
De 21 Março a 30 Maio 2016

Pekín

Xian

Lhasa

Shanghai

International Beijing / New Otani 
Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran 
Noble Xian (5*)
Tsedang Lhasa / Jardin Secret / 
Brahmaputra Grand (4*)
Grand Mercure Zhongya / Re-
naissance Yuyuan / Minde Grand 
Shanghai (5*)

De 02 Junho a 18 Agosto 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.995
1.050

De 22 Agosto a 14 Novembro 2016

Por pessoa NETO  140

Suplemento opcional trajeto Pekin/Xian de avião 
no 4º DIA do tour

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.850
975

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.890
940

De 04 de abril 2016 a 14 de Novembro de 2016

Saídas 2016
A PEKIN: SEGUNDAS E QUINTAS

O TOUR INCLUI 
• Traslados de chegada e saída com assistência. 
• Voos domésticos Xian/Lhasa/Shanghai
• Trem de alta velocidade Pekín/Xian em classe turista.
• 10 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã americano diário.
• Almoços indicados no programa (inclui o primeiro copo de refresco nas refeições).
• 1 jantar especial de pato laqueado em Beijing.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol, embora seja possível no Tibet que alguma 
das visitas seja com guia em inglês.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI 
• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para o guia e 3 $ para o chofer, por dia) ou outros serviços não
   mencionados como incluidos.
• Taxas de aeroporto.

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.
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Shanghai

Xian

Lhasa

Shigatse
Gyantse

Tsedang

Pekin

desde

4.925$

CHINA

Visitando: Pekin / Xian / Lhasa / Tsedang / Gyantse / Shigatse / Shanghai.

Residência dos Tale Lama (Dalai Lama) 
desde o século XVII. Resume-se num total 
que quase mil salas com um grande valor 
artístico e histórico. Almoço no restaurante 
local. Pela tarde visitaremos o Mosteiro 
Sera, a só 2 kilômetros ao norte de Lhasa. 
O compelxo de edifícios do mosteiro de Sera 
lindamente enquanto caminhamos pela es-
trada de terra em direção as suas portas. 
Erguido em 1419 por Shakya Yeshe, sua 
importância foi crescendo com os anos, 
tornando-se um importante centro educa-
tivo. Alojamento.

8º DIA: LHASA
Café da manhã e visita do Monastério Jo-
khang, o templo principal de Lhasa (século 
VII), sempre cheio de peregrinos, abriga o 
Jowo Rinpoche, a estátua de Buda mais ve-
nerada pelos tibetanos. Também se poderá 
visitar o Pakó (Mercado Barkhor), bazar que 
se extende ao redor de Jokan, com tendas 
aonde se podem comprar todos os tipos de 
objetos típicos, religiosos e folclóricos. Al-
moço em restaurante local e continuação 
da visita com um passeio pela Norbulingkha, 
antiga residencia de verão dos Tale Lama, 
hoje convertida em Parque público de grande 
beleza. Alojamento. 

9º DIA: LHASA / TSEDANG
Café da manhã e saída para Tsedang, a 
170km ao sudeste de Lhasa, no Vale de 
Yarlung, as margem do Rio Tsango (Brahma-
putra), berço da civilização tibetana. Visita 
do Monastério Samye, aonde o budismo se 
isntaurou como religião do estado. Além de 
sua importânica histórica, trata-se de uma 
jóia arquitetônica, com influências chinezas, 
indianas e locais. Almoço tipo piquiniqui no 
período da tarde. Após isso visitaremos o 
Palácio de Yumbilakhang, o primeiro palácio 
e único dos edifícios mais antigos do Tibet. 
Situado em um pequeno cume ao leste do 
Rio Yarlong e supostamente construído por 
seguidores da religião tibetano No século II. 
Alojamento. 

10º DIA: TSEDANG / GYANTSE
Café da manhã. Café da manhã e saída 
para Gyantse, passando pelo Lago Yang-
dork, assim como pelo pasos de Kampa e 
Kao, onde a estada margeia um glaciar. 
Estes passos estão a mais de 5.000 m de 
altura. Neste trecho, a estrada passa pelas 
margens do Lago Yaygarok, um dos mais 
belos do centro do Tibet. Almoço pela parte
chegada a Gyantse onde visitamos o monas-
tério de Perknor. Alojamento.

11º DIA: GYANTSE / SHIGATSE
Café da manhã e saída até Shigatse (3.900 
metros de altura). Visita do Monastério Tas-
hilhumpo, residência dos Panchen Lama, 
com seus vários templos. Almoço em res-

taruante local e visita dos gigantescos e 
ricos sítios funerários aonde se conservam 
os corpos embalsamados dos Pache Lama. 
Alojamento.

12º DIA: SHIGATSE / LHASA
Café da manhã e saída até Lhasa. Nesta 
rota teremos o Almoço em restaurante local 
e visita de um povoado local para conhecer 
a Oficina Artesanal de Incenso. Alojamento.

13º DIA: LHASA / SHANGHAI 
(AÉREO INCLUÍDO)
Café da manhã a na hora oportuna traslado
ao aeroporto para sair em vòo com destino a
Shanghai. Chegada e traslado ao Hotel. 
Alojamento. 

14º DIA: SHANGHAI
Café da manhã e visita da cidade com o 
Jardim Yuyuan no bairro antigo, Tremplo 
de Buda de Jade e a Orla da Cidade. Tarde 
livre. Alojamento.

15º DIA: SHANGHAI
Café da manhã e na hora oportuna traslado 
ao aeroporto.  

Nota importante: 
• É essencial conseguir permisão de 
entrada para poder viajar ao Tíbet, o 
qual já temos incluído em nosso preço 

para os passageiros que viajam com 
visto turismo (TIPO L) a China, porém 
pedimos que nos facilitem também os 
seguintes dados com 20 dias antes da 
chegada a China: cópia de passaporte 
e a profissão dos passageiros.

• Os passageiros com passaporte diplo-
mático, de profissão jornalista, admi-
nistrador do governo são encarregados 
de organizar o Foreign Affairs Office of 
Tíbet Government.

• O Palácio de Potala tem um número 
máximo de pessoas por dia para visita-
-lo, por isso não podemos garantir a 
data ou dia da visita em sua estadia 
em Lhasa.

• Os veículos em Lhasa não tem ar con-
dicionado.

1º DIA: PEKÍN
Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.

2º DIA: PEKÍN
Café da manhã. Durante este dia realizare-
mos visita panorâmica da cidade incluindo: 
a Praça de Tian Na Men, a Cidade Proibida e 
o Palácio de Verão. Almoço em restaurante 
local. À noite assistiremos a um espetáculo de 
acrobacia. Alojamento no hotel.

3º DIA: PEKÍN
Café da manhã. Excursão de dia completo in-
cluindo: a Grande Muralha e Palácio de Verão.
Almoço. Visitaremos também a fabrica de 
cloiseonne e em seguida jantar típico no qual 
degustaremos o famoso pato laqueado. Neste 
dia realizaremos um passeio ao “Ninho do 
Pássaro” e ao centro olímpico de natação con-
hecido como o “Cubo de Água” (entrada não
incluída) Alojamento no hotel.

4º DIA: PEKÍN / XIAN (TREM 
BALA)
Café da manhã e na hora indicada traslado 
a estação para sair no famoso trem de alta 
velocidade com destino a Xian (duração do 
trajeto aproximadamente 5 horas e meia), 
chegada a Xian, capital de 11 dinastia que 
se destaca por ter sido o ponto de partida 
da milenar “Rota de Seda”. (Possibilidade 
de realizar este trajeto de avião. Ver su-
plemento indicado mais abaixo). Chegada, 
traslado e alojamento.

5º DIA: XIAN
Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso 
Museu dos Guerreiros e Corceles de Terracota 
do Mausoléu de Qin Shi Huang. Almoço. Pela
tarde visitaremos a Pagode pequena de Oca 
Selvagem (subida não incluida) e passaremos 
pela Muralha antiga da cidade em ônibus 
(entrada não incluida), que serve de proteção 
frente aos ataques das tribos bárbaras do 
oeste. Alojamento.

6º DIA: XIAN / LHASA (AÉREO IN-
CLUÍDO)
Café da manhã e na hora oportuna o traslado
ao aeroporto para sair em vôo com destino 
Lhasa. Chegada e traslado ao Hotel. Aloja-
mento.

7º DIA: LHASA
Café da manhã e saída para visitar o Palácio
Potala. Imponente cosntrução sobre a colina 
Máropi, que domina o amplo vale de Lhasa.

Hotéis previstos
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 15 dias: Pekin / Shanghai
De 21 Março a 30 Maio 2016

Pekín

Xian

Lhasa

Tsedang
Gyantse
Shigatse

Shanghai

International Beijing / New Otani 
Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / 
Gran Noble Xian (5*)
Tsedang Lhasa / Jardin Secret / 
Brahmaputra Grand (4*)
Tsedang Hotel (4*)
Gyantse Hotel (3*) 
Hotel Shigatse / Shigatse Manaso-
rawa (3*)
Grand Mercure Zhongya / Re-
naissance Yuyuan / Minde Grand 
Shanghai (5*)

De 02 Junho a 18 Agosto 2016

De 22 Agosto a 14 Novembro 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual

4.975
1.550

Em habitação Duplo
Supl. Individual

4.925
1.495

Em habitação Duplo
Supl. Individual

4.995
1.595

De 04 de abril 2016 a 14 de Novembro de 2016

Saídas 2016
A PEKIN: SEGUNDAS E SEXTAS

Por pessoa NETO  140

Suplemento opcional trajeto Pekin/Xian de avião 
no 4º DIA do tour

O TOUR INCLUI 
• Traslados de chegada e saída com assistência. 
• Voos domésticos Xian/Lhasa/Shanghai.
• Trem de alta velocidade Pekín/Xian em classe turista..
• 14 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã americano diário.
• Almoços indicados no programa (inclui o primeiro copo de refresco nas refeições).
• 1 jantar especial de pato laqueado em Beijing.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol, embora é possível que no Tibet
   alguma das visitas seja com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI 
• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para o guia e 3 $ para o chofer, por dia) ou outros serviços não
   mencionados como incluidos.
• Taxas de aeroporto.

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.
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Shanghai

Xian

Chongqing Yichang

Pekin

desde

2.895$

CHINA

O TOUR INCLUI 
• Traslados de chegada e saída com assistência. 
• Voos domésticos Pekín/Xian/Chongqing y desde Yichang a Shanghai em classe turista.
• Trem de alta velocidade Pekín/Xian em classe turista.
• Bilhete de trem desde Shanghai a Suzhou e regresso em classe turista para fazer a visita de Suzhou.
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã americano diário.
• Almoços indicados no programa.
• 1 jantar especial de pato laqueado em Beijing.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Em Chongqing, o cruzeiro pelo rio Yangtze e Yichang, se oferecem guias locais falando inglês,
   e no resto da viagem guias locais falando espanhol. Em caso de ter mais de 10 pessoas de falando
   espanhol haverá um guia espanhol durante o cruzeiro do rio Yangtze.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI 
• Bebidas, propinas ou outros serviços não mencionados como incluídos.
• Gorjetas a bordo (Aprox 25 usd Por pessoa) com pagamento direto nobarco.
• Taxas de aeroporto.

China mágica e 
cruzeiro pelo rio Yangtze

11 DIAS

YAYAYAYYYYAY NGNGNGNGNNGNGTZTZTZTZTZTZTZEEEEEE

Visitando: Pekin / Xian / Chongqing / Cruzeiro Yangtze / Yichang / Shanghai  / Suzhou. 

porto para embarcar no Cruzeiro “Century 
Legend”, um dos melhores barcos do Rio 
Yangtze, inaugurado no ano 2013. jantar 
de comida chinesa a bordo. Alojamento a 
bordo.

7º DIA - Domingo: CRUZEIRO AS 
GARGANTAS DE YANGTZE 
Café da manhã Buffet. Pela manhã cru-
zeiro pelo Rio Yangtze. A tarde, excursão 
ao povoado Sho Bao Shai, que significa 
“Fortaleza do Tesouro Pedra” localizado 
em Zhong, situado ao sul do rio Yangtze. 
Pensão completa e alojamento a bordo.

8º DIA - Segunda: CRUZEIRO AS 
GARGANTAS DE YANGTZE 
Café da manhã Buffet. Pela manhã visita as 
Gargantas: Qutangxia (8km) e Wuxi (45km). 
Pela tarde, chegada da Badong, onde toma-
remos umas barcas para passeio pela cor-
rente do Rio Shennv, A noite, passaremos 
pelo gigantesco dique das Três Gargantas 
atés das eclusas de cinco níveis. Pensão 
completa e alojamento a bordo.

9º DIA - Terça: Cruzeiro / YI-
CHANG / SHANGHAI (AÉREO IN-
CLUÍDO)  
Café da manhã Buffet. Pela manhã visita 
ao mundialmente famoso e enorme traba-
lho hidráulico dos três desfiladeiros para, em 
seguida, continuar a navegação pela Gar-
ganta Xilingxia (76 km). Desembracar em 
Yichang no meio do dia. Na parte da tarde, 
traslado para o aeroporto de Yichang para 
o vôo para Xangai, uma cidade portuária 
diretamente subordinada ao poder central 
com mais de 16 milhões de habitantes. É o 
maior porto, centro comercial e a metrópole 
mais internacional da China. Traslado para 
o hotel . Alojamento

10º DIA - Quarta: SHANGHAI
Café da manhã Buffet. Passeio de dia 
completo que inclui uma visita ao Jardim 
Yuyuan, construído em 1557 por um oficial 
da
cidade chamado Yu, o Templo de Buda de 
Jade e o calçadão, um dos mais espectacula-
res locais da cidade onde você vai encontrar 
os edifícios mais emblemáticos. Almoço.
Acomodações.

11º DIA - Quinta: SHANGHAI
Café da manhã Buffet. Na hora oportuna 
traslado ao aeroporto.

Nota importante: 
Existem dois casos em que o barco não 
vai ser capaz de passar através das 
comportas: Primeiro: quando estão fe-
chados por inundações ou por obras de 
manutenção. Segundo: quando se acu-
mulam muitos navios de mercadorias. 
Nestes dois casos, quando os barcos 
de turismo não podem passar através 
das comportas, os passageiros têm 
de desembarcar na manhã do sétimo 
dia e tomar o ônibus para atravessar 
a represa enquanto faz a visita . Em 
seguida, os passageiros não voltam 
para o barco, e serão transportado di-
retamente para a cidade de Yichang. 
Estas alterações fora da organização 
da viagem serão realizados sem aviso 
prévio já que são devidas as circuns-
tâncias em que apenas as autoridades 
locais decidem.

1º DIA - Segunda: PEKIN
Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.

2º DIA - Terça: PEKIN  
Café da manhã Buffet. Durante este dia 
realizaremos visita panorâmica da cidade 
incluindo: Palacio Imperial a Praça de Tian 
Na Men, a Cidade Proibida e o Palácio de 
Verão. Almoço em restaurante local. À noite 
assistiremos a um espetáculo de acrobacia. 
Alojamento no hotel.
 
3º DIA - Quarta: PEKIN
Café da manhã Buffet. Excursão de dia 
completo incluindo: a Grande Muralha e 
Palácio de Verão. Almoço. Visitaremos 
também a fabrica de cloiseonne e em se-
guida jantar típico no qual degustaremos o 
famoso pato laqueado. Neste dia realizare-
mos um passeio ao “Ninho do Pássaro” e 
ao centro olímpico de natação conhecido 
como o “Cubo de Água” (entrada não in-
cluída). Pela noite jantar de boas vindas e 
de um delicioso pato laqueado de Beijing. 
Alojamento
no hotel.

4º DIA - Quinta: PEKIN / XIAN 
(AÉREO INCLUÍDO) 
Café da manhã Buffet. Visita ao templo de 
cielo, conhocido por os empeadois de as 
Dinastias Ming e Qing para oferecer sacri-
fícios para o céu e orou por boas colheitas. 
Almoço e traslado ao aeroporto para vôo 
para Xian. Chegada e trasado ao hotel. 
Alojamento.

5º DIA - Sexta: XIAN
Café da manhã Buffet. Hoje visitaremos o 
famoso Museu dos Guerreiros e Corcéis de 
Terracota do Mausoléu de Qin Shi Huang. 
Almoço. Pela tarde visita o Grande Pagode 
da Oca selvagem (subida não incluída) e a 
Muralha antiga da cidade. Alojamento.

6º DIA - Sábado: XIAN / CHON-
GQING / CRUZEIRO YANGTZE 
(AÉREO INCLUÍDO)
Café da manhã Buffet. Traslado ao aero-
porto para vôo até Chongqing. Chegada e 
visita panorâmica da cidade e traslado ao 

Em habitação Duplo
Supl. Individual 

2.995 
1.390Hotéis previstos

ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 11 dias: Pekin / Shanghai
De 04 Abril a 16 Maio 2016

Pekín

Xian 
 

Barco  
Shanghai 

Beijing The Great Wall Sheraton 
(5*) / New Otani Chang Fu Gong 
(5*) / Beijing Double Tree by 
Hilton (5*) 
Branley Xian (5*) / Xian Sheraton 
North City (5*) / Xian Sheraton 
(5*) 
Century Legand (5*)
Huanting Tower (5*) / Sheraton 
Shanghai Hongkou (5*) / Renais-
sance Shanghai Putuo (5*) / Ma-
rriott Shanghai Parkview (5*)

Em habitação Duplo
Supl. Individual 

2.895 
1.195

De 23 de Maio a 15 Agosto 2016 

Em habitação Duplo
Supl. Individual 

3.095
1.450

De 22 Agosto a 24 Outubro 2016

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

Saída desde 04 de Abril a 24 de Outubro 2016

Saídas 2016
A PEKIN: SEGUNDAS

Por pessoa NETO  140

Suplemento opcional trajeto Pekin/Xian de avião 
no 4º DIA do tour
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HakoneKyoto

Tokyo

desde

2.225$

Hakon

Tok

Japão

Categoria Primeira

Categoria Semi-luxo

Visitando: Tokyo / Hakone / Kyoto / Nara.  

1º DIA: TOKYO
Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.

2º DIA: TOKYO
Café da manhã. Durante este dia realizare-
mos visita panorâmica da cidade incluindo, 
o Palácio Imperial, o Templo de Asakusa 
Kannon com sua arcada comercial “Naka-
mise”, o Santuário Sintoísta de Meiji e fa-
mosa zona de Ginza, onde termina a visita. 
Resto do dia livre. Alojamento.

3º DIA: TOKYO / HAKONE / ODA-
WARA / TOKYO 
Café da manhã. Saída até o Parque Nacio-
nal de Hakone com subida ao teleférico a 

Monte Komagatake (se o clima permitir) 
se o céu estiver claro, podemos apreciar o 
Monte Fuji. Em Hakone desfrutaremos do 
cruzeiro no Lago Ashinoko. Almoço. Re-
gresso ao hotel. Alojamento.
NOTA: Caso o barco e o teleférico não 
operem por causa de chuvas e ventos, vi-
sitaremos como alternativa o Santuário 
Hakone-Jinja e Hakone Sekishoato (recons-
trução de um posto de controle em uma 
rodovia medieval).

4º DIA: TOKYO / KYOTO / NARA / 
KYOTO (TREM BALA)
Café da manhã Traslado a estação de trem 
para sair a Kyoto. Chegada e visita a Nara, 
uma das cidades mais antigas do Japão. 
Nara tem um grande número de relíquias 
culturais, sendo o segundo destino turís-
tico em importância depois de Kioto. Aqui 
se visitarão o Templo Todaiji, a construção 
de madeira maior do mundo, que guardo 
o grande Buda de Brozne como 16 metros 
de altura e 120 kilos de ouro e 430 tonelas 

de bronze. O Parque dos Cervos e o clorido 
Santuário de Kasuga. Traslado ao Hotel de 
Kioto e Alojamento.

5º DIA: KYOTO
Café da manhã.  Na parte da manhã, visita 
da cidade incluindo, santuário Heian do Xin-
toísmo, Kinkakuji templo famoso pwlo Pavi-
lhão Dourado e Bário de Gion, antiga cidade
de Quioto, onde vivem a maioria das geishas
de Quioto. Retorno ao hotel e tarde livre 
para fazer suas atividades pessoais. Acomo-
dação no hotel.

6º DIA: KYOTO
Café da manhã. Dia livre com possibilidade 
de realizar um *** passeio opcional de 
Hiroshima *** , saída em Quioto de trem 
super expresso para Hiroshima, chegada 
e início da visita da sagrada ilha de Miya-
jima em trem. Conheceremos: Santuário de 
Itsukushima Xintoísta e famoso pela porta 
“Torii” no mar, designada como Patrimônio 
Mundial da Humanidade pela UNESCO, Par-
que Memorial da Paz, o Museu da bomba 
atômica. Depois da visita continuação para 
a Estação de Hiroshima, saída por trem bala, 
chegando a Kyoto e traslado ao Hotel. Alo-
jamento.

7º DIA: KYOTO
Café da manhã. Na hora indicada traslado 
ao aeroporto de Kyoto para embarcar no 
voo com destino a cidade de origem.

Possibilidade de terminar no aeroporto de 
Tokyo (verificar suplemento mais abaixo).

Em habitação Duplo
Supl. Individual  

2.550
1.075

Hotéis previstos
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 7 Dias: Tokyo / Kyoto

Preço Por pessoa 525

Suplemento opcional Hiroshima

Inclui Trem Super-expresso de JR “NOZOMI” 
em classe turista. desde Kyoto a Shinagawa 
em Tokyo e “Narita Express” desde Shina-
gawa até o aeroporto de Narita e assistência 
para os traslados desde o hotel de Kyoto a 
estação de Kyoto (Não inclui assistência na 
troca de trem em Shinawawa).
Preço Por pessoa 300

SUPLEMENTO Saída no dia 7 desde 
o aeroporto de Narita em TOKYO.

Categoria Primeira
Tokyo
Kyoto

New Otani, Garden Tower (PS)
Kyoto Tokyu. Hab Standard (PS)

Categoria Semi-luxo
Tokyo
Kyoto

New Otani The Main (L)
Kyoto Tokyu Hab Premium (PS)

Em habitação Duplo
Supl. Individual  

2.225 
860 

Saídas 2016 / 2017
A TOKYO: TERÇAS E SEXTAS

Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro
Outubro 
Novembro 
Dezembro

08, 12, 15, 19, 22
06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
02, 05, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23
07, 11, 25, 28
11, 25, 29
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23

2017
Janeiro
Fevereiro
Março

10, 24 
07, 14, 21, 28 
14, 21

O TOUR INCLUI 
• 6 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares.
• 6 cafés da manhã e 2 almoços. 
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Assistência e traslados nos aeroportos e hotéis segundo programa.
• Haverá ocasiões em que se use o transporte público.
• Nosso pessoal não viajará em trem bala com os passageiros, porém haverá quem espere por vos na
   estação de Kyoto.
• Trem bala de JR Nozomi (Tokyo-Kyoto) reservado em classe turista.
• O dia 04 do tour, Uma mala por pessoa será enviada a parte no caminho desde o hotel em Tokyo
   até o hotel em Kyoto. As malas chegaram a Kyoto na tarde do mesmo dia.
• Seguro de assistência internacional.

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.
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Hakone

Kyoto

Osaka

Tokyo

desde

2.295$

OsakOsaOsa

Japão

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

Saídas 2016 / 2017
A OSAKA: TERÇAS

Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro
Outubro 
Novembro 
Dezembro

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 20

2017
Janeiro
Fevereiro
Março

10, 24 
07, 21 
07, 14, 21, 28

Visitando: Osaka / Nara / Kyoto / Hakone / Tokyo.

1º DIA - Terça: KANSAI
(CHEGADA) OSAKA
Chegada ao aeroporto internacional de
Kansai. Recepção por um assistente falando
espanhol e traslado ao hotel em serviço 
regular
com assistente. Alojamento.

2º DIA - Quarta: OSAKA / NARA 
/ KYOTO
Café da manhã e saída para visitar a cidade 
com guia falando espanhol para conhecer o 
Castelo de Osaka, o Observatório “Jardim 
Flutuante” e o Edifício Umeda Sky. Almoço. 
Pela tarde visita de Nara para conhecer o 
Templo de Todaiji com seu enorme Budá, o 
Parque dos Cervos Sagrados e o Santuário 
Shintoísta de Kasuga. Depois da visita, saída 
até Kyoto. Chegada e alojamento no hotel.

3º DIA - Quinta: KYOTO
Café da manhã e visita da antiga capital 
Kyoto para conhecer o Castelo de Nijo, o 

Templo de Kinkakuji (Pavilhão Dourado) e 
o Santuário Shintoista de Heian. Almoço. 
Tarde livre. Alojamento no hotel.

4º DIA - Sexta: KYOTO / HAKONE
Café da manhã e traslado a estação de 
Kyoto em metrô com assistente falando 
espanhol. Saída de Kyoto até Odawara 
em trem bala de JR “Hikari 462” sem assi-
tente. Chegada a Odawara e recepção de 
guia falando espanhol. Começa a excursão 
do Parque Nacional de Hakone com guia 
falando espanhol para conhecer o Vale 
Inferno de Owakudani, o Lago Ashi com 
mini-cruzeiro(*) e o Teleférico no Monte 
Komagateke (o Teleférico desde Sounzan 
até Owakudani) (*) para desfrutar de uma 
visita panorâmica de Hakone e Monte Fuji. 
Almoço em restaurante local. Depois da 
visita, traslado ao hotel. jantar e aloja-
mento. *Nota: Dependendo das condições 
climáticas, o mini-cruzeiro e a subida ao te-
leférico podem ser substítuidos por outras 
excursões. A respeito da vista panorâmica 
do Monte Fuji também dependerá da m 
tereologia.

5º DIA - Sábado: HAKONE / TOKYO
Café da manhã e saída até Tokyo em trem 
expresso-limitado de Odakyu, em assentos 
reservados ou em mini-ônibus privado, se-
gundo cada saída. Chegada à Tokyo e co-
meço da visita de Tokyo com guia falando 
espanhol para conhecer o Santuário Shin-
toísta de Meij, a Torre de Tokyo, o Templo 
Asakusa Kannon com sua arcada comercial 
de Nakamise. Depois da visita, regresso ao 
hotel e alojamento.

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 7 dias: Osaka / Tokyo

Categoria Turista Superior

Categoria Primeira

Categoria Luxo

Saídas 12 e 26 Abril / 03 Maio / 09 Agosto / 04, 11, 18 
e 25 Outubro / 01, 08 Novembro

Saídas 12 e 26 Abril / 03 Maio / 09 Agosto / 04, 11, 18 
e 25 Outubro / 01, 08 Novembro

Saídas 12 e 26 Abril / 03 Maio / 09 Agosto / 04, 11, 18 
e 25 Outubro / 01, 08 Novembro

Saídas 19 Abril / 10, 17 e 24 Maio / 19, 26 Julho / 02, 16, 23 
Agosto / 13 Setembro / 14 Março 2017

Saídas 19 Abril / 10, 17 e 24 Maio / 19, 26 Julho / 02, 16, 
23 Agosto / 13 Setembro / 14 Março 2017

Saídas 19 Abril / 10, 17 e 24 Maio / 19, 26 Julho / 02, 16, 
23 Agosto / 13 Setembro / 14 Março 2017

Saídas 05 Abril / 15, 22 e 29 Novembro / 20 Dezembro / 21 
e 28 Março 2017

Saídas 05 Abril / 15, 22 e 29 Novembro / 20 Dezembro / 21 
e 28 Março 2017

Saídas 05 Abril / 15, 22 e 29 Novembro / 20 Dezembro / 21 
e 28 Março 2017

Resto de Saídas

Resto de Saídas

Resto de Saídas

Suplemento alojamento 
em Ryokan em Hakone

Hotéis previstos
ou similares

COMUM PARA TOUR DE 7 E 10 DIAS

Nota: na Categoria Luxo, se Inclui alojamento em 
Hakone em Ryokan (Hab típica Japonesa) e em Categoria 
Primeira é possível ter este tipo de alojamento com o 
suplemento indicado. Em Categoria Turista, não é 
possível incluir este tipo de alojamento.

Osaka
Kyoto
Takayama
Hakone
Tokyo

Rihga Nakanoshima Inn
New Miyako / Karasuma / Kyoto Tower
Green Hotel Main / Hide Plaza East Wing
Kowaki-en (Estandard)
Keio Plaza (Standard) / Shinagawa 
Prince

Categoria Turista Superior

Osaka
Kyoto

Takayama

Hakone
Tokyo

Rihga Royal West Wing
Nikko Princess / Gran via (Superior) / 
Kyoto Okura
Green Hotel Tenryo-kaku / Assicia 
Resort / Hida Plaza South Wing
Kowakien (Superior) / Palace 
Keio Plaza (Superior) / New Otani 
Garden Tower

Categoria Primeira

Osaka
Kyoto

Takayama
Hakone

Tokyo

Rihga Royal Tower Wing
Nikko Princess (Executive) / Gran via 
(Luxo) / Kyoto Okura (Superior)
Green Hotel (Premium)/Assicia Resort
Ryokan Setsugetsuka (Hab tipica 
Japonesa)
Keio Plaza (Deluxe) / New Otani Gar-
den Tower (SemiSuite)

Categoria Luxo

Em habitação Duplo
Supl. Individual

2.670 
790

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.225 
1.225

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.450 
1.500

Em habitação Duplo
Supl. Individual

2.570
760

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.150
1.175

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.350
1.450

Em habitação Duplo
Supl. Individual

2.395
700

Em habitação Duplo
Supl. Individual

2.870
935

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.050
1.170

Em habitação Duplo
Supl. Individual

2.295
660

Em habitação Duplo
Supl. Individual

2.670
875

Em habitação Duplo
Supl. Individual

2.970
1.090

Em habitação Duplo
Supl. Individual

110
90

Inclui trem rápido segundo itinerário

6º DIA - Domingo: TOKYO
Café da manhã e dia livre para suas ativida-
des pessoais. Alojamento. 

7º DIA - Segunda: TOKYO 
Café da manhã e na hora apropriada traslado 
ao aeroporto internacional de Narita em serviço 
regular com assistente falando espanhol.

O TOUR INCLUI 
• 6 ou 9 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares em regime de alojamento e café da manhã.
• 5 almoços e 2 jantares segundo programa (Tour de 10 dias)
• 4 almoços e 1 jantar segundo programa (Tour de 07 dias)
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Assistência e traslados nos aeroportos e hotéis segundo programa.
• Trem rápido em classe turista segundo itinerário.
• Haverá ocasiões em que se use o transporte público.
• No 5º dia (Tour de 10 dias) e no 4º dia (Tour de 07 dias) a bagagem será enviada a parte desde 
Kyoto a Tokyo. Por isso sugerimos preparar uma bolsa a parte com bagagens de mão.
•Seguro de assistência internacional.
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Hakone

Kyoto

Shirakawago

Osaka

Tokyo

desde

3.095$

OsakOsaOsa

Japão

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 10 dias: Osaka / Tokyo

Categoria Turista Superior

Categoria Turista Primera

Categoria Luxo

Saídas 01, 05 e 06 Abril / 15, 22 
e 29 Novembro / 20 Dezembro / 21, 22, 28, 29 

e 31 Março 2017

Saídas 01, 05 e 06 Abril / 15, 22 
e 29 Novembro / 20 Dezembro / 21, 22, 28, 29 

e 31 Março 2017

Saídas 01, 05 e 06 Abril / 15, 22 
e 29 Novembro / 20 Dezembro / 21, 22, 28, 29 

e 31 Março 2017

Saídas 08, 12, 13, 26 e 27 Abril / 03 e 04 Maio / 13, 15, 20 
e 22 Julho / 03, 05, 09, 10, 12 Agosto / 30 Setembro / 04, 05, 

07, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 Outubro / 01 e 08 Novembro

Saídas 08, 12, 13, 26 y 27 Abril / 03 e 04 Maio / 13, 15, 20 
e 22 Julho / 03, 05, 09, 10, 12 Agosto / 30 Setembro / 04, 05, 

07, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 Outubro / 01 e 08 Novembro

Saídas 08, 12, 13, 26 e 27 Abril / 03 e 04 Maio / 13, 15, 20 
e 22 Julho / 03, 05, 09, 10, 12 Agosto / 30 Setembro / 04, 05, 

07, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 Outubro / 01 e 08 Novembro

Saídas 19 e 20 Abril / 10, 11, 17, 18, 24 e 25 Maio / 19, 26, 
27 e 29 Julho / 02, 16, 17, 19, 23, 24 e 26 Agosto / 13, 14, 

16 e 28 Setembro / 14 Março 2017

Saídas 19 e 20 Abril / 10, 11, 17, 18, 24 e 25 Maio / 19, 26, 
27 e 29 Julho / 02, 16, 17, 19, 23, 24 e 26 Agosto / 13, 14, 

16 e 28 Setembro / 14 Março 2017

Saídas 19 e 20 Abril / 10, 11, 17, 18, 24 e 25 Maio / 19, 
26, 27 e 29 Julho / 02, 16, 17, 19, 23, 24 e 26 Agosto / 

13, 14, 16 e 28 Setembro / 14 Março 2017

Resto de Saídas

Resto de Saídas

Resto de Saídas

Visitando: Osaka / Nara / Kyoto / Nagoya / Magome / Tsumago / Takayama / 
Shirakawago / Hakone / Tokyo.

1º DIA: KANSAI (CHEGADA) 
OSAKA
Chegada ao aeroporto internacional de 
Kansai. Recepção por um assistente falando 
espanhol e traslado ao hotel em serviço re-
gular com assistente. Alojamento.

2º DIA: OSAKA / NARA / KYOTO
Café da manhã e saída para visitar a cidade 
com guia falando espanhol para conhecer o 
Castelo de Osaka, o Observatório “Jardim 
Flutuante” e o Edifício Umeda Sky. Almoço. 
Pela tarde visita de Nara para conhecer o 
Templo de Todaiji com seu enorme Budá, o 
Parque dos Cervos Sagrados e o Santuário 
Shintoísta de Kasuga. Depois da visita, saída 
até Kyoto. Chegada e alojamento no hotel.

3º DIA: KYOTO
Café da manhã e visita da antiga capital 
Kyoto para conhecer o Castelo de Nijo, o 
Templo de Kinkakuji (Pavilhão Dourado) e 
o Santuário Shintoista de Heian. Almoço. 
Tarde livre. Alojamento no hotel.

4º DIA: KYOTO
Café da manhã no hotel e dia livre para 
suas atividades pessoais. Recomendamos 
efetuar uma visita opcional a HIROSHIMA 
E MIYAJIMA, que começa com traslado 
a estação de Kyoto a pé com guia e saída 
até Hiroshima em trem bala (shinkansen) 
de JR “Nozomi”, classe turista. Chegada a 

Hiroshima e começa a visita de Hiroshima 
e Miyajima em transporte público com guia 
falando espanhol para conhecer o Parque 
Comemorativo da Paz com o museu, a 
Cúpula da Bomba Atômica e o Santuário 
Shintoísta de Itsukushima em Miyajima. Al-
moço. Depois da visita, regresso a estação 
de Hiroshima e saída até Kyoto em trem 
bala (shinkansen) de JR “Nozomi”, classe 
turista. Chegada a Kyoto e fim do tour na 
estação de Kyoto. Alojamento.

5º DIA: KYOTO / NAGOYA / 
MAGOME / TSUMAGO / 
TAKAYAMA
Café da manhã. Saída de Kyoto até Na-
goya em trem bala (shinkansen) de JR 
“Nozomi”. Chegada a Nagoya e saída pela 
antiga rodovia Nakasendo para visita dos 
povoados de Posta, Magome (com passeio 
a pé) e Tsumago, onde visitaremos “Waki 
Homjin”(antiga hospedaria dos samurais). 
Saída até Takayama pela rodovia. Chegada 
a Takayama onde começamos a visita da 
cidade para conhecer a rua de Kami-Sanno-
machi e teremos a oportunidade de provar 
um sake local. Depois da visita, traslado ao 
seu hotel. jantar típico japonês no hotel. 
Alojamento.

6º DIA: TAKAYAMA / 
SHIRAKAWAGO / NAGOYA / 
HAKONE
Café da manhã e saída até Shirakawago 
onde visitaremos está localica que é Pa-
trimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Conheceremos uma das casas mais tradi-
cionais de “Gasshozukuri”. Almoço em 
restaurante local e traslado a estação de 
Nagoya e saída até Odawara em trem bala 
(shinkansen) de JR. Chegada a Odawara e 
traslado ao hotel em Hakone. jantar e alo-
jamento.

7º DIA: HAKONE / TOKYO
Café da manhã e começa a visita do Parque
Nacional de Hakone para conhecer o Vale 
Inferno de Owakudani, o Lago Ashi com 
mini-cruzeiro e (o Teleférico desde Souzan 
até Owakudani) para desfrutar da vista pa-
norâmica de Hakone e Monte Fuji. Almoço 
em restaurante local. Depois da visita, saída 

até Tokyo. Alojamento.
8º DIA: TOKYO
Café da manhã e visita da cidade de Tokyo 
para conhecer o Santuário Shintoísta de Meiji, 
a Torre de Tokyo e o Templo Asakusa Kan-
non com sua arcada comercial de Nakamise. 
Almoço em restaurante local e regresso ao 
hotel por sua conta. Tarde livre. Alojamento.

9º DIA: TOKYO
Café da manhã e dia livre para suas ati-
vidades pessoais. Recomendamos excur-
são opcional a NIKKO, onde visitaremos o 
Santuário Shintoísta de Toshogu, e o Lago 
Chuzenji subindo pela carreteira zig-zag (I-
-Ro-Ha) e a Cascata de Kegon. Almoço em 
restaurante local e regresso ao seu hotel em
Tokyo. Alojamento.

10º DIA: TOKYO
Café da manhã no hotel e na hora apro-
priada traslado ao aeroporto internacional 
de Narita em serviço regular com assistente 
falando espanhol.

Suplemento alojamento 
em Ryokan em Hakone

Nota: Em Categoria Luxo, se Inclui alojamento em 
Hakone em Ryokan (Hab típica Japonesa) e em Categoria 
Primeira é possível ter este tipo de alojamento com o 
suplemento indicado. Em Categoria Turista, não é pos-
sível incluir este tipo de alojamento.

O tour inclui e os hotéis são comum para o 
Japão Imperial 1 e 2.

Preço Por pessoa 525

Excursão opcional HIROSHINA e MIYAJIMA desde 
Kyoto com almoço

Preço Por pessoa 225

Excursão opcional NIKKO desde Tokyo 
com almoço

Em habitação Duplo
Supl. Individual 

3.650
950

Em habitação Duplo
Supl. Individual 

4.095
1.890

Em habitação Duplo
Supl. Individual 

4.850
2.370

Em habitação Duplo
Supl. Individual 

3.590
890

Em habitação Duplo
Supl. Individual 

3.995
1.775

Em habitação Duplo
Supl. Individual 

4.750
2.250

Em habitação Duplo
Supl. Individual 

3.290
840

Em habitação Duplo
Supl. Individual 

3.670
1.670

Em habitação Duplo
Supl. Individual 

4.425
1.950

Em habitação Duplo
Supl. Individual 

3.095
775

Em habitação Duplo
Supl. Individual 

3.550
1.450

Em habitação Duplo
Supl. Individual 

4.295
1.670

Em habitação Duplo
Supl. Individual 

110
90

Inclui trem rápido segundo itinerário

Saídas 2016 / 2017
A OSAKA: TERÇAS, QUARTAS E 
SEXTAS

Abril
Maio
Junho
Julho

Agosto

Setembro

Outubro
Novembro
Dezembro

01, 05, 06, 08, 12, 13, 19, 20, 26, 27 
03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 
01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29 
01, 05, 06, 08, 12, 13, 15, 19, 20, 
22, 26, 27, 29 
02, 03, 05, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 
23, 24, 26, 30, 31 
02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 
23, 27, 28, 30 
04, 05, 07, 11, 12, 18, 19, 25, 26 
01, 08, 15, 22, 29 
06, 20

2017
Janeiro
Fevereiro
Março

10, 24 
07, 21 
07, 14, 21, 22, 28, 29, 31

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.
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Kyoto

Kanazawa

Kawayu Onsen

Osaka

Takayama

Hiroshima 

Tokyo

desde

5.395$
Japão

*** Em Koyasan, o monastério de Shukubo é um lugar de oração.  
Os quartos não tem a comodidade de um hotel e/ou ryokan.  Por 
exemplo, a parede da habitação é de porta corrediça e o chuveiro/
ducha é compartilhado, por isso não se pode garantir privacidade.

*** Caminharemos uns 60 minutos (Aprox 4 Kms) pelo KUMANO 
KODO (o Caminho de Kumano), a rota irmã do Caminho de Santiago 
na Espanha e Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. (Este dia é 
necessário preparar roupa de manga larga e calçado adequado para 
caminhar, toalha e  guarda-chuva).

*** Poderemos desfrutar do ONSEN (águas termais) em Kawayu 
Onsen e em Takayama.

*** Em Koyasan e Kawayu Onsen, dorme em habitação estilo japo-
nesa em solo de Tatami ao invés de cama.

Visitando: Himeji / Kurashiki / Hiroshima / Koyasan / Kumano Kodo / Kawayu Onsen / Osaka / Kanazawa / Shirakawago / Takayama / Nagoya / Hakone / Tokyo.  

sua porta voltada para o mar. Regresso ao 
hotel . Alojamento. 

6º DIA  - Segunda: HIROSHIMA / 
KOYASAN
Café da manhã e traslado a estação de Hi-
roshima para sair em trem bala “Nozomi” 
até Shin-Osaka. Chegada e saída até Koya-
san. Almoço em rota. Chegada a Koyasan 
e visita da montanha sagrada com guia 
falando espanhol para conhecer o Templo 
Kongobuji e o Mausoléu Okunoin. Cont-
nuação ao Monastério de Shukubo. jantar 
vegetariano em Shukubo e alojamento.

7º DIA  - Terça: KOYASAN / KU-
MANO KODO / KAWAYU ONSEN
A primeira hora da manhã, podem partici-
pardos serviços religiosos do templo. Café da 
manhã típico japones vegetariano em Shukubo 
e saída até o lugar sagrado de Kumano pela 
estrada com guia falando espanhol. Chegada 
à Kumano e Almoço em um restaurante local. 
Pela tarde, visitaremos a antiga rota de pere-
grinação Kumano Kodo com visita do Santu-
ário Kumano Hongu Taisha que é o recinto 
principal da peregrinação e Oyunoha (o recinto 
antigo do Kumano Hongu Taisha). Depois da 
visita traslado ao Ryokan, jantar e alojamento 
em Ryokan.
 
8º DIA  - Quarta: KAWAYU ONSEN 
/ SHIRAHAMA / OSAKA
Café da manhã e traslado a estação de Shi-
rahama para sair em trem expresso até Osaka. 
Chegada e visita de Osaka para conhecer o 
Observatório “Jardim Flutuante” no edifício 
Umeda Sky e o Bairro Dotombori. Depois da 
visita, traslado ao hotel e alojamento.

9º DIA  - Quinta: OSAKA / KANA-
ZAWA
Café da manhã no hotel e traslado a esta-
ção de Osaka para sair em trem expresso até 
Kanazawa. Chegada e visita da com guia fa-
lando espanhol para conhecer o Jardim Ken-
roku-en, o Mercado de Oumicho, o Bairro 
Higashi Chayagaiy, o Bairro Nagamachi,
onde visitaremos a antiga residência da fa-
mília dos samurais Nomura. Depois da visita, 
traslado ao hotel. Alojamento.

10º DIA  - Sexta: KANAZAWA / 
SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA
Café da manhã Café da manhã e excursão 
à Shirakawago com guia falando espanhol 
para visitar esta cidade declarada Patrimô-
nio da Humanidade, para conhecer uma 
das casas tradicionais de “Gassho-zukuri”. 
Saída até Takayama pela estrada com Al-
moço em rota. Pela tarde, visita da cidade 

para conhecer Yatai Kaikan (Sala de Exposi-
ção das Carroças Festivas) o Takayama Jinya 
(edifício do antigo governo da época de sa-
murais) e a rua Kami-Sannomachi. Depois 
da visita, traslado ao hotel. jantar e
alojamento.

11º DIA  - Sábado: TAKAYAMA / 
NAGOYA / HAKONE / TOKYO
Café da manhã e traslado a estação de 
Takayama a pé. Saída de Takayama até Na-
goya em trem expresso. Chegada a Nagoya 
e saída até Odawara em trem bala. Chegada 
a Odawara e traslado a Hakone. Almoço em 
rota. Pela tarde, visita do Parque Nacional de 
Fuji-Hakone para conhecer o Lago Ashi em 
um mini cruzeiro e o Monte Komagatake su-
bindo em teleférico (*). Depois da visita saída 
até Tokio por estrada. Chegada e traslado ao 
hotel. Alojamento. 

*Nota: Dependendo das condições climatoló-
gicas, as visitas podem ser substituidas por ou-
tras. Visita panorâmica do Monte Fuji também 
dependerá da metereologia.

12º DIA - Domingo: TOKYO
Café da manhã e visita da cidade de Tokyo-
para conhecer a Torre de Tokyo, a praça do 
Palácio Imperial e o Templo Asakusa Kannon 
com sua arcada comercial de Nakamise. Re-
gresso ao hotel por sua conta. Tarde livre. 
Alojamento.

13º DIA - Segunda: TOKYO
Café da manhã no hotel e dia livre para 
suas atividades pessoais. Recomendamos 
excursão opcional a Nikko, onde visitare-
mos o Santuário Shintoísta de Toshogu, o 
Lago Chuzenji subindo pela estrada zig-zag 
(I-Ro-Ha) e a Cascata de Kegon. Almoço 
em restaurante local e regresso ao hotel em 
Tokyo. Alojamento.

14º DIA - Terça: TOKYO
Café da manhã Na hora oportuna, traslado 
ao aeroporto internacional de Narita em 
serviço regular com assistência falando es-
panhol.

1º DIA - Quarta: KANSAI (CHE-
GADA) – KYOTO
Chegada ao aeroporto internacional de 
Kansai. Depois do tramite de imigração, re-
cepção por um assistente falando espanhol 
e traslado ao hotel em serviço regular com 
assistência. Restante do dia livre. Aloja-
mento no hotel.

2º DIA - Quinta: KYOTO
Café da manhã e saída para visita da cidade 
com guia falando espanhol para conhecer o 
Castelo de Nijo, o Templo Kinkakuji (Pavi-
lhão Dourado) e o Santuário Shintoísta de 
Heian. Almoço. Tarde livre. Alojamento no 
hotel.

3º DIA - Sexta: KYOTO
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de 
realizar uma visita opcional de meio dia a 
Nara para conhecer o Templo Todaiji com 
sua enorme imagem do budá, o parque dos 
cervos sagrados e o Santuário Shintoísta de 
Kasuga. Alojamento.

4º DIA  - Sábado: KYOTO / HIMEJI 
/ KURASHIKI / HIROSHIMA
Café da manhã e saída até Himeji para visi-
tar o Castelo de Himeji, declarado Patrimônio 
da Humanidade, que está previsto reabrir 
depois de uma minusiosa restauração, ao 
final de março de 2015. Almoço em restau-
rante local. Pela tarde saída para Kurashiki. 
Chegada e visita da cidade para conhecer a 
antiga residência da família Ohashi e o bairro 
histórico de “Bikan”. Traslado a estação de 
Shin-Kirashiki e saída até Hiroshima em trem 
bala “Kodama”. Chegada e traslado ao hotel. 
Alojamento.

5º DIA  - Domingo: HIROSHIMA
Café da manhã e visita da cidade e a ilha 
de Miyajima com guia falando espanhol 
para conhecer o Parque Comemorativo da 
Paz e seu museu, o Santuário Shintoísta de 
Itsukushima na ilha de Miyajima famosa por 

Hotéis previstos
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 14 Dias: Kyoto / Tokyo
Categoria Primeira / Primera Superior

Kyoto  
Hiroshima 
Koyasan 

Kawayu Onsen 

Osaka 
 
Kanazawa 

Takayama 
Tokyo 

Kyoto Century
Rigga Royal / Sheraton
Eko-in / Kumagaiji / Renjoko-
in***
Ryokan Fujiya (Hab típica 
japonesa)***
Sheraton Miyako / Granvia 
Osaka
Kanazawa Tokyu / Nikko 
Kanazawa
Hida Plaza South Wing
Grand Pacific Le Daiba

Preço Por pessoa 100

Excursão opcional NARA e FUSHIMI INARI 
desde Kyoto meio dia (3º DIA do tour)

Categoria Primeira / Primera Superior
Saídas 23 e 30 Março / 06 Abril / 12 Agosto / 

09 e 16 Novembro

Saídas 20, 22, 27 e 29 Julho / 03, 10, 17 Agosto / 16 
e 30 Setembro / 05, 12 e 19 Outubro / 02 Novembro

Saídas 13 Abril / 04, 11 e 18 Maio / 13 Julho / 19, 24, 
26 e 31 Agosto / 23 e 28 Setembro

Resto de Saídas

Preço Por pessoa 225

Excursão opcional NIKKO desde Tokyo 
com almoço (13º DIA do tour)

Em habitação Duplo
Supl. Individual

6.290
1.525

Em habitação Duplo
Supl. Individual

6.050
1.475

Em habitação Duplo
Supl. Individual

5.790
1.435

Em habitação Duplo
Supl. Individual

5.395
1.375

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

Saídas 2016 / 2017
A KYOTO: QUARTAS

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro 

23, 30
06, 13
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 22*, 27, 29*
03, 10, 12*, 17, 19*, 24, 26*, 31
02*, 07, 14, 16*, 21, 23*, 28, 30*
05, 12, 19
02, 09, 16

* Saídas especiais nas SEXTAS *

O TOUR INCLUI 
• 13 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares em regime de alojamento e café da manhã.
• 7 almoços e 3 jantares segundo programa.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Assistência e traslados nos aeroportos e hotéis segundo programa.
• Trem rápido em classe turista segundo itinerário.
• Haverá ocasiões em que se use o transporte público.
• As malas viajarão separadas nos trechos: Kyoto /Hiroshima/Osaka/Tokyo. Os 
   clientes passarão sem suas malas em Hirosima (1 noite), Koyasan, Kawayu Onsen, Kanazaway 
   Takayama. Pedimos para que prepare uma bagagem de mão para estes dias.
• Seguro de assistência internacional.



52

EX
TR

EM
O

 O
RI

EN
TE

: C
hi

na
 e

 Ja
pã

o

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

Grande Giro do Extremo Oriente
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Visitando: Japão / China / Hong Kong / Tailândia / Singapura.

e o centro olímpico de natação conhecido 
como o “cubo de água” (sem entrada). 
Alojamento.

10º DIA - Quinta: PEKÍN / XIAN 
(TREM BALA)   
Café da manhã. Traslado a estação para 
sair no famoso trem de alta velocidade com 
destino a Xian (duração do trajeto apro-
ximadamente 5 horas e meia), chegada a 
Xian, capital de 11 dinastias que se destaca 
por ter sido o ponto de partida da milenária 
Rota de Seda. (Possibilidade de realizar este 
trajeto por avião. Ver suplemento indicado 
mais abaixo). Chegada, traslado e aloja-
mento.

11º DIA - Sexta: XIAN
Café da manhã. Hoje visitaremos o fa-
moso Museu dos Guerreiros e Corceles de 
Terracota do Mauseoléu de Qin Shi Huang. 
Almoço. Pela tarde visitaremos o Pagode 
pequeno de Oca Selvagem (subida não in-
cluida) e passaremos pela Muralha antiga 
da cidade em ônibus (entrada não incluida), 
que serve de proteção frente aos ataques 
das tribos bárbaras do Oeste. Alojamento.

12º DIA - Sábado: XIAN / GUILIN
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
embarcar em vôo doméstico com destino a 
Guilin, situada junto ao rio Lijing, conside-
rada “A melhor paisagem abaixo do céu”. 
Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.

13º DIA - Domingo: GUILIN
Café da manhã. Durante a estadia em 
Guilin realizaremos um cruzeiro pelo rio Li. 
Desfrutando de um Almoço a bordo. Pela 
tarde, chegaremos a cidade de Yangshuo des-

1º DIA - Terça: TOKYO
Chegada a Tokyo, traslado ao hotel em ser-
viço regular e alojamento.

2º DIA - Quarta: TOKYO
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade 
incluindo o Palácio Imperial, o Templo de 
Asakusa Kannon com sua arcada comercial 
“Nakamise”, o Santuário Shintoísta de Meiji 
e a famosa zona de Ginza, onde terminará 
nossa visita. Resto do dia livre. Alojamento.

3º DIA  - Quinta: TOKYO / HAKONE 
/ ODAWARA / TOKYO 
Café da manhã. Saída até o Parque Na-
cional de Hakone com subida ao teleférico 
a Monte Komagatake (se o clima permitir) 
se o céu estiver claro, podemos apreciar o 
Monte Fuji. Em Hakone desfrutaremos do 
cruzeiro no Lago Ashinoko. Almoço. Re-
gresso ao hotel. Alojamento.

NOTA: Caso o barco e o teleférico não 
operem por causa de chuvas e ventos, vi-
sitaremos como alternativa o Santuário 
Hakone-Jinja e Hakone Sekishoato (recons-
trução de um posto de controle em uma 
rodovia medieval).

4º DIA - Sexta: TOKYO / KYOTO / 
NARA / KYOTO
Café da manhã Traslado a estação de 
trem para sair até Kyoto. Chegada e visita 
a Nara, uma das cidades mais antigas do 
Japão. Aqui visitaremos o Templo Todaiji, 
a maior construção de madeira do mundo, 
que guarda o Grande Budá de Bronze de 
16 metros de altura, 120kg de ouro e 430 
tonelas de bronze, o Parque dos Cervos e o 
colorido Santuário de Kasuga. Traslado ao 
hotel de Kyoto. Alojamento.

5º DIA - Sábado: KYOTO
Café da manhã. Pela manhã, visita da 
cidade incluindo Santuário Shintoísta de 
Heian, templo Kinkakuji, famoso pelo Pavi-
lhão Dourado e Bario de Gion, cidade antiga 
de Kyoto, onde vivem a maioria das geishas 
de Kyoto. Regresso ao hotel e tarde livre. 
Alojamento.

6º DIA - Domingo: KYOTO
Café da manhã. Dia livre e possibilidade 
de realizar um ***Tour opcional a HI-
ROSHIMA***, saída de Kyoto a Hiroshima 
por ter super-expresso, chegada a Hiroshima 
e começo da visita da ilha sagrada de Miya-
jima e Horishima em trem local para co-
nhecer o Santuário Itsukushima de Shinto 
famoso por sua porta “Torii” no mar, desig-
nado como Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, Parque Memorial da Paz, Museu 
da Bomba Atômica. Depois da visita, con-
tinuação a estação de Hiroshima, saída até 
Kyoto por tremexpresso, chegada a Kyoto e 
traslado ao
hotel. Alojamento.

7º DIA - Segunda: KYOTO / PEKIN
Café da manhã. Na hora apropriada tras-
lado ao hotel de Kyoto para embarcar em 
vôo com destino à Pekin (vôo não incluido). 
Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.

8º DIA - Terça: PEKÍN
Café da manhã. Visita panorâmica da ci-
dade incluindo a Praça de Tian An Men, 
a Cidade Proibida, o Templo do Céu e o 
mercado de Seda. Almoço. Pela noite, as-
sistiremos a um espetáculo de acrobacia. 
Alojamento.

9º DIA - Quarta: PEKÍN
Café da manhã. Excursão de dia completo 
incluindo a Grande Muralha e o Palácio de 
Verão. Almoço. De regresso, visitaremos a 
oficina de cloiseonne e posteriormente desfr 
taremos de um jantar típico onde degus-
taremos o pato laqueado. Entramos no 
ônibus para ver o “Ninho dos Passáros” 

frutando da sua rua peatonal e visitaremos a 
Cova da Flauta de Caña. Volta em ônibus 
pela cidade. Alojamento. 

14º DIA - Segunda: GUILIN / 
SHANGHAI
Café da manhã. Pela manhã traslado a 
Shanghai, o grande centro comercial, indus-
trial e cultural da China. Alojamento.

15º DIA - Terça: SHANGHAI
Café da manhã. Começaremos a visita da 
cidade com o Templo do Budá de Jade, o 
Jardim Yuyuan, o Malecón e a rua Naking. 
Tarde livre para terminar de conhecer a ci-
dade ou realizar compras. Alojamento.

16º DIA - Quarta: SHANGHAI / 
HONG KONG
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
embarcar em vôo com destino a Hong Kong. 
Chegada, traslado e alojamento.

17º DIA - Quinta: HONG KONG
Café da manhã. Saída para realizar uma vi-
sita da cidade que inclui o Distrito de Wan-
chai, a Bahia Repulse, o Pico da Vitória e o 
Porto de Aberdeen. Alojamento.

18º DIA - Sexta: HONG KONG / 
BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em vôo até Bangkok (vôo 
incluido). Chegada e traslado ao hotel. Alo-
jamento.

19º DIA - Sábado: BANGKOK
Café da manhã. Visita de dia completo. Pela 
manhã visita do Grande Palácio e Budá de 
Esmeralda, O Grande Palácio foi antiga-

Saídas 2016 / 2017
A TOKYO: TERÇAS

A PEKIN: SEGUNDAS

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

12, 19
10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 16, 23, 30
06, 13, 20
11, 25
29
06, 13, 20

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2017
Janeiro
Fevereiro

10, 24
07, 14, 21, 28

2017
Janeiro
Fevereiro
Março

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27 
06

O TOUR INCLUI 
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares.
• Regime alimentícios segundo programa. 
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• Assistência e traslados nos aeroportos e hotéis segundo programa. (Em Singapura traslados são em 
Inglês).
• Trem bala de JR Nozomi (Tokyo-Kyoto) reservado em classe turista.
• Haverá ocasiões em que se use o transporte público.
• No 4º dia a bagagem será enviada a parte desde Tokyo a Kyoto. É possível que a bagagem chegue no dia 
seguinte. Por isso sugerimos preparar uma bagagem de mão.
• Nosso pessoal não viajará em trem bala com os passageiros, porém haverá quem espere por vos na 
estação de Kyoto.
• Voos internos indicados no programa para o trecho Xian/Guilin, Guilin/Shanghai e Shanghai/Hong Kong
• Trem de alta velocidade Pekín/Xian em classe turista.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI 
• Bebidas, gorjetas ou outros serviços não mencionados como incluídos.
• Taxas de aeroporto e suplementos por aumentar combustível.
• Voos para os trechos internos necessários para realizar este itinerário, exceto os trechos 
   internos de China que estão incluídos, ou seja, não Inclui: Hong Kong/Bangkok;
   Bangkok/Chiang Rai; Chiang Mai/Bangkok; Bangkok/Singapura; Kyoto/Pekin.
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18, 22 ou 28 DIAS

HOHOHOOOHOHOHOHOHOHOHHOHOOHOHOOHOHOHOOHOHOHOHOHOHOHOHOHOOHHOOOONGNGNNGNNNGGNGNGNGGNGNGNNNGNNGNGNGNGNGGNGNGNG KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKONONONONOONOONONOONNONONONONOONONONONONONNOOOOOOOOOO GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG SISISSISSSSINGNGNGGGGNGAPAPAPPAPURURURURURRRURAAAAAAAAAA

desde

5.695$

mente a residência dos Reis construído 
pelo rei Rama I em 1782, um dos mais bo-
nitos exemplos da antiga corte tailandesa, 
onde poderemos contemplar um exemplo 
da arquitetura oriental com suas cúpulas 
brilhantes em forma de agulha cobrindo os 
telhados. Passeando por seu interior vere-
mos a fantasia dos desenhos entre os tin-
tineos das lâminas douradas, lugar onde se 
encontra o emblema mais sagrado do país, 
o Budá de Esmeralda, de 48,3 cm com um 
valor incalculável e de grande beleza artís-
tica. Depois veremos o Palácio das Recep-
ções, o Palácio chamado “para diversões 
ceremoniais” o Salão do Trono, o Salão da 
Coroação, o Palácio dos Hóspedes Reais e o 
Templo do Budá de Esmeralda. Pela tarde 
visitaremos os templos de mais interesse de 
Bangkok: Wat Trimitr com seu enorme budá 
de cinco toneladas e meia de ouro maciço. 
Em seguida atravessaremos o bairro chino 
para chegar a Wat Po, o templo do buda 
reclinado de 46 metros, coberto com uma 
lâmina de ouro e o Chedi dos Reis, o monu-
mento budista mais alto do mundo. Conti-
nuação ao templo de mármore branco, um 
refinado exemplo da arquitetura tailandesa. 
Tarde livre para completar a visita por sua 
conta. Alojamento.

20º DIA - Domingo: BANGKOK
Café da manhã. Visita de dia completo a 
um dos maiores mercados flutuantes aos 
arredores de Bangkok. A primeira hora da 
manhã, os estreitos canais se enchem de pe-
quenas embarcações com frutas e verduras 
vendidas por mulheres locais. O mercado é 
muito colorido e tem um grande ambiente, 
porém toda atividade termina as 12h, por 
isso é necessário sair de Bangkok muito 
cedo. Pelo caminho faremos uma visita 
ao Pagode Gigante em Nakorn Pathom. 
Almoço. Visitaremos o Thain no jardim de 
rosas e depois uma pequena mostra da cul-
tura, esportes e danças típicas. Alojamento.

21º DIA - Segunda: BANGKOK / 
CHIANG RAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
embarcar em avião com destino Chiang Rai. 
Chegada a Chiang Rai e traslado ao hotel. 
Saída até Mae Chan para visitar o povoado 
de Akha de Ban Saen Chai. Seguiremos até 
Mae Sai, a cidade mais ao norte da Tailândia 
para visitar o mercado local. Almoço. Segui-
remos viagem para a zona do Triângulo de 
Ouro as margens do rio Mekong onde as 
fronteiras de Laos, Birmania e Tailândia se 
encontram. Continuamos até Chiang Saen. 
Visita do Templo Wat Pra Thad Jom Kitti su-
bindo os 383 escadas. jantar e alojamento.

22º DIA - Terça: CHIANG RAI / 
CHIANG MAI
Café da manhã. Visita ao mercado e o 

templo de Wat Pra Kaew. Saída até Chiang 
Mai com parada em rota para ver o templo 
Wat Rong Khun, o qual é muito conhecido 
por suas decorações em branco refletidas no 
espelho. Antes de chegar a Chaing Mai visita-
remos também umas águas termais. Almoço. 
Continuação para fazer uma visita a zona 
das fábricas de artesanato em Sankampaeng 
onde poderemos ver como se fabricam arti-
gos de madeira e seda. jantar e alojamento.

23º DIA (Miercoles): CHIANG MAI
Café da manhã. Saída para o acampamento 
dos elefantes em Mae Sa para vê-los exe-
cutar seus trabalhos. Seguindo na parte de 
trás de um deles para à aldeia de Baan Tong 
Luang, onde poderemos visitar as diferentes 
etnias do norte do país, tais como, Karen, 
Lahu, Palong, Hmong e Padong, conheci-
das mulheres girafas. Almoço. Depois do 
almoço opcionalmente visitaremos o reino 
do tigre, onde podemos tirar fotos jutno as 
esses animais, no caso de não ir visitar os 
tigres, regresso ao hotel de Chiang Mai.
** O preço da entrada ao reino dos tigres
assim como tirar fotos não está incluido no
programa. Os passageiros tem várias opções
e formas de pagamento. Pela noite saída até
um jantar típico estilo Kantoke com espe-
táculo com direito a danças e canções de 
várias tribos do norte. Alojamento.

24º DIA - Quinta: CHIANG MAI / 
BANGKOK
Café da manhã. Saída para visitar o templo 
mais conhecido de Chiang Mai, Wat Doi Su-
thep, situado em cima de uma colina a uns 
15km ao noroeste da cidade. Depois traslado 
ao aeroporto de Chiang Mai para embarcar em 
vôo até Bangkok. Chegada e traslado ao hotel.

25º DIA - Sexta: BANGKOK / SIN-
GAPURA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em vôo até Singapura (vôo 
incluido). Chegada e traslado ao hotel (em 
inglês). Alojamento.

26º DIA - Sábado: SINGAPURA
Café da manhã. Visita da cidade (Em inglês) 
que apresenta o contraste e a mescla entre o 
antigo e novo Oriente e Ocidente. A experi-
ência da história, a cultura e o estilo de vida 
de Singapura multirracial. Sairemos através 
do bairro cívico para uma visita de Padang, 
Cricket Club, histórica Casa do Parlamento, 
a Corte Suprema e a Prefeitura. Continuare-
mos com uma parada no Parque de Merlion 
e desfrutar de impressionantes vistas de Ma-
rina Bay e visita Thian Hock Keng, um templo 
antigo budista-taoístas de Singapura e se-
guiremos até Chinatown e o famoso Jardim 
Botânico de Singapura e o Jardim Nacional de 
Orquídeas (entradas não incluídas). Nossa úl-
tima parada é Little Índia, onde será cativado 

pelo cheiro de incenso, jasmim e especiárias. 
Tarde livre. Alojamento.

27º DIA - Domingo: SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre. Alojamento.

28º DIA - Segunda: SINGAPURA
Café da manhã. Na hora prevista, traslado 
ao aeroporto (em inglês) para embarcar em 
vôo de regresso a cidade de destino.

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 28 dias: Tokyo / Singapura 
(Tour Completo)

De 31 de Maio a 09 de Agosto

De 12 de Abril a 24 de Maio

De 16 de Agosto a 25 de Outubro

De 29 de Novembro 2016 a 28 Fevereiro 2017

Hotéis previstos
ou similares

Tokyo
Kyoto
Pekín

Xian

Guilin
Shanghai

Hong Kong

Bangkok
Chiang Mai
Chiang Rai
Singapura

New Otani Garden Tower (PS) 
Kyoto Tokyu. Hab Standard (PS)
International Beijing / New Otani 
Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran 
Noble Xian (5*)
Sheraton Guilin (5*)
Grand Mercure Zhongya / Re-
naissance Yuyuan / Minde Grand 
Shanghai (5*)
Park / Harbour Plaza Metropolis 
Hong Kong (4*)
Dusit Tani (PS)
Holiday Inn (PS)
Dusit Island (PS)
Grand Copthorne Waterfront (PS)

- Bangkok / Chiang Rai
- Chiang Mai / Bangkok
400 USD NETO Por pessoa  

Suplemento Voos internos Tailândia
(sujeito a modificações)

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 18 dias: Japão, China e Hong Kong
(Tour dia 1 - 18)

De 31 de Maio a 09 de Agosto

De 12 de Abril a 24 de Maio

De 16 de Agosto a 25 de Outubro

De 29 de Novembro 2016 a 28 Fevereiro 2017

Tour 22 dias: China / Singapura
(Tour dia 7 - 28)

De 06 de Junho a 15 de Agosto

De 04 de Abril a 30 de Maio

De 22 de Agosto a 14 de Novembro

De 23 de Novembro 2015 a 14 de Março 2016

Preço Por pessoa 525

Suplemento opcional Hiroshima

Preço Por pessoa NETO 140

Suplemento opcional trajeto 
Pekin/Xian por avión el dia 10 del tour

Preço Por pessoa 360

Suplemento Visita da cidade de Singapura 
(26º dia do tour) em serviço privado com guia em espanhol

Suplemento Voos internos Tailândia
(sujeito a modificações)

Em habitação Duplo
Supl. Individual

7.995
3.200

Em habitação Duplo
Supl. Individual

7.925
3.100

Em habitação Duplo
Supl. Individual

8.195
3.450

Em habitação Duplo
Supl. Individual

8.140
3.260

Em habitação Duplo
Supl. Individual

5.775 
2.360

Em habitação Duplo
Supl. Individual

5.695 
2.225

Em habitação Duplo
Supl. Individual

5.950
2.590

Em habitação Duplo
Supl. Individual

5.950
2.425

- Bangkok/Chiang Rai
- Chiang Mai/Bangkok
400 USD NETO Por pessoa  

Em habitação Duplo
Supl. Individual

5.795
1.915

Em habitação Duplo
Supl. Individual

5.695
1.795

Em habitação Duplo
Supl. Individual

5.975
2.150

Em habitação Duplo
Supl. Individual

5.695
1.795


