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destino a Xian (incluído), que se 
destaca por ter sido o ponto de partida 
da Milenária “Rota de Seda”. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

Dia 05 - Xian
Café da manhã. Durante a estadia 
visitaremos o museu de guerreiros e 
cavalos de terracotas do Mausoléu de 
Qin Shi Huang, o pagode do pequeño 
ganso selvagem e a Muralha da antiga 
cidade. Almoço. Pela tarde visitaremos 
a Pequena Pagoda da Oca Selvagem 
(sem subir) e também passaremos pela 
Muralha Antiga da cidade (Entrada não 
incluída). Hospedagem.

Dia 06 – Xian - Xangai
Café da manhã e à hora prevista 
traslado ao aeroporto para vôo com 
destino a Xangai (incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

Dia 07 – Xangai
Café da manhã. Começaremos o dia 
de hoje com a visita da cidade com 
o Templo do Bude de Jade, o Jardim 
Yuyuan, o dique e a Rua Nanjing. Tarde 
livre. Hospedagem.

Dia 08 – Xangai
Café da manhã. Dia livre a disposição 
dos cliente. Hospedagem.

Dia 01 - Pequim
Chegada à Républica Popular da China 
e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

Dia 02 - Pequim
Café da manhã. Visita panorámica 
da cidade incluido: Praça de Tian An 
Men, a Cidade Proibida e o Templo do 
Céu, mercado da seda. Almoço e tempo 
livre. Durante a estadia em Pequim 
também asistiremos ao espetáculo de 
acrobacia. Hospedagem.

Dia 03 - Pequim
Café da manhã. No dia de hoje 
tomaremos uma excursão de dia 
completo com almoço incluindo a 
Grande Muralha e o Palácio de Verão 
e tamben visitaremos o ateliê de 
cloiseonné . Almoço e posteriormente 
nos aproximaremos em ônibus para 
visitar o ninho de pássaros e o centro 
olímpico de natação conhecido como o 
“cubo de agua” (entrada não incluída). A 
noite, jantar típico onde degustaremos 
o “Pato Laqueado”. Hospedagem.

Dia 04 - Pequim - Xian
Café da manhã e à hora prevista 
traslado para a estação do trem, para 
tomar o trem de alta velocidade com 

A grande muralha

China e Japão

R E F. C 3198 

Saídas garantidas mínimo 2 pax

Preços por pessoa em USD Em duplo Supl. 
Single

13-20/Mar + 25/Set-30/Out + 20/Nov + 11/Dez + 12/Mar 4.975 1.995

27/Mar-03/Abr + 06-13/Nov 5.080 2.060
10-24/Abr + 31/Jul 4.895 1.930
01-15/Mai 4.595 1.675
22-29/Mai + 28/Ago + 11-18/Set 4.485 1.675
05/Jun-03/Jul + 27/Nov + 08/Jan + 22/Jan + 05/Fev + 19-26/Fev 4.365 1.530
10-24/Jul + 07-14/Ago + 05/Mar 4.550 1.600
21/Ago + 04/Set 4.670 1.745
 - Saída 19/Fev consultar suplemento por festa da primavera (14-24/Fev).

Hotéis previstos (o similares)
CIDADE HOTEL
Pequim International 5* 

Kuntai Royal Beijing 5* 
New Otani Changfugong 5*

Xian Howard Johson Ginwa 5*
Grand Noble 5*

Xangai Pullman Xangai Jin’an 5* 
Guoman Xangai 5* 
Eton 5*

Osaka New Otani 4*

Quioto Nikko Princess 4* 
Quioto Hotel Okura 4*

Hakone Hakone Sengokuhura 
Prince 4*

Tóquio Hyatt Regency Toquio 4*

15 dias
DESDE

4.365$
 

Datas de inicio
2017
Mar  13 20 27
Abr  03 10 17 24
Mai  01 08 15 22 29
Jun  05 12 19 26
Jul  03 10 17 24 31
Ago  07 14 21 28
Set 04 11 18 25
Out 02 09 16 23 30
Nov 06 13 20 27
Dez  11

2018
Jan 08 22
Fev  05 19* 26
Mar 05 12
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guia de fala espanhola para conhecer o 
Santuário Shintoísta de Meiji; à Torre de 
Tóquio; e o Templo Asakusa Kannon com 
sua arcada comercial. Almoço. Tarde 
livre. Hospedagem.

Dia 14 – Tóquio
Café da manhã. Dia livre para atividades 
pessoais. Hospedagem.

Dia 15 – Tóquio – Cidade de origem
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para saída. Fim de nossos serviços.

O preço inclui

CHINA
• Traslados de chegada e saida.
• Hospedagem em hotéis con café da 

manhã buffet incluído.
• 3 almoços.
• Guias locais de fala española nas visi-

tas.
• Assistência de acrobacia em Pequim.
• Jantar especial de pato laqueado em 

Pequim.
• Tkt Avião Xian/Xangai + taxas.
• Bilhete do trem em Classe Turista Pe-

quim/Xian.
• Seguro de viagem.

JAPÃO
• 6 Noites de hospedagem nos hotéis 

previstos ou similares.
• 6 Cafés da manhã, 4 almoços e 1 jan-

tar (bebidas não incluídas).
• Bilhetes de trem Bala (Shinkansen) 

classe Turista Quioto/Odawara.
• Guia acompanhante/assistências de 

fala espanhola durante todo o per-
curso exceto trajeto em trem bala.

• Visitas segundo programa em ôni-
bus, mini ônibus, carro privado… em 
função do número de passageiros.

• Assistência de fala espanhola para 
traslados em aeroportos e hotéis.

• Entradas aos monumentos visitados.
• Seguro da viagem.

O preço não inclui

• Gorjetas a guía e chofers (geralmente 
são 8/9 Usd por pessoa e dia).

• Bebidas nas comidas e jantares in-
cluídos no programa.

• Vistos.
• Serviços não especificados anterior-

mente.

Dia 09 – Xangai - Osaka
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para tomar o voo com destino 
Osaka (não incluído). Chegada ao 
aeroporto de Osaka. Traslado ao hotel. 
Hospedagem. Check in a partir das 
15.00h.

Dia 10 - Osaka – Nara - Quioto
Café da manhã. Visita do Observatório 
“Jardim Flutuante” no edifício “Umeda 
Sky”. Almoço. Pela tarde visita da cidade 
de Nara incluindo o Templo de Todaji, 
o parque dos Cervos Sagrados. Saída 
para Kioto. Visita em rota do Santuário 
Shintoísta de Fushimi Inari. Chegada e 
hospedagem.

Dia 11 - Quioto
Café da manhã. Visita da cidade 
incluindo o Jardim do Templo Tenryuji, 

a Floresta de Bambu de Arashiyama, 
o Templo Kinkakuji e o Castelo do 
Nijo. Almoço. Tempo livre. Regresso 
ao hotel por conta dos passageiros. 
Hospedagem.

Dia 12 – Quioto - Hakone
Café da manhã. Traslado à estação 
de Quioto em metro com assistência 
de fala espanhola. Saída para Odawara 
em trem-bala. Chegada a Odawara. 
Excursão ao Parque Nacional de Hakone 
com guia de fala espanhola incluindo 
um minicruzeiro pelo Lago Ashi e subida 
em teleférico do Monte Komagatake. 
Almoço. Traslado ao hotel. Jantar 
buffet no hotel. Hospedagem.

Dia 13 - Hakone - Tóquio
Café da manhã. Pela manhã, saída 
para Tóquio. À chegada, visita com 

IMPORTANTE

CHINA
• Para viajar na china é necessário dispôr 

de visto e validez de passaporte supe-
rior a 6 meses. É obrigação do cliente 
levar todos os documentos em vigor.

• Os restaurantes chineses, NORMAL-
MENTE oferecem o primeiro copo de 
bebida (Coca-Cola, Agua…) em cada 
refeição.

JAPÃO
• Check in nos hotéis a partir das 15.00h.
• Imprescindível enviar cópia do passa-

porte para a confirmação da reserva.
• Na categoria Estándar a cama casal 

não está disponível.
• Os voos de chegada entre as 22:00-

07:00h terão um suplemento adicio-
nal. Favor consultar.

• Os voos de partida entre as 00:30-
09:00h terão um suplemento adicio-
nal. Favor consultar.

• Só permitida uma mala por pessoa 
(Máximo 20 Kg.). Verifique suplemento 
para a segunda mala.

• As malas serão trasladadas diretamen-
te de Quioto a Tóquio, pelo que se roga 
preparar uma mala de mão para a noi-
te em Hakone.

• Em caso de não receber as informações 
dos dados dos voos 3 semanas antes 
da chegada do cliente. Terão um suple-
mento de 65 USD (PVP) por reserva.

• As noites extra são SEMPRE baixo petição, 
não podem ser confirmadas ao cliente 
até receber nossa confirmação, devido à 
elevada ocupação pode haver problemas 
para confirmar as noites extra.

• Vistos: É responsabilidade do passagei-
ro levar sua documentação em vigor, 
passaporte, vistos e outros requisitos 
que possam exigir as autoridades mi-
gratórias de cada País em função da 
sua nacionalidade. Consulte em seu 
país de origem os vistos ou requisitos 
de entrada aos lugares onde vá viajar. 

Osaka

Quioto


