Excursões Century Travel

CHINA & JAPÃO
Outono 2018
com Centro de Criação do Urso Panda & Hakone com vista do Monte Fuji
Pequim, Xian, Chengdu, Hangzhou, Suzhou, Xangai, Osaka, Quioto, Nara, Hakone & Tóquio

Saída: 14 de outubro de 2018 – 22 dias de viagem

O PACOTE INCLUI
 Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica
 Passagem aérea na Ásia em classe econômica
 Bilhetes de trem-bala em classe turística
 Pernoite nos hotéis mencionados ou similares com impostos locais inclusos
 Café da manhã nos hotéis, 11 almoços e 4 jantares
 Ônibus privativo com guia local falando português ou espanhol
 Ingresso dos pontos turísticos citados no programa
 Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 60.000,00
 Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem para grupo com mínimo de 15 passageiros
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
Valores válidos para mínimo de 15 participantes
ACOMODAÇÃO EM APARTAMENTO
INDIVIDUAL
DUPLO
PACOTE AÉREO E TERRESTRE
USD 9.750,00
USD 7.950,00
PACOTE TERRESTRE
USD 8.250,00
USD 6.450,00

TRIPLO
USD 7.750,00
USD 6.250,00

Taxas de embarque e envio de bagagem

USD 380,00

* Conversão do Dólar Americano para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento
Forma de pagamento: 25% de entrada (à vista no cheque ou depósito bancário) + saldo
em até 3 parcelas sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Amex

Consulte seu Agente de Viagem
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Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Terminal 3).
SÃO PAULO  DUBAI
01:25 - Embarque no voo EK262 (Emirates) com destino a Dubai. Chegada a Dubai às 22:55.
DUBAI  PEQUIM (China)
(Crowne Plaza Hotel Beijing Wangfujing)
03h55 – Conexão com o voo EK306 para Pequim. 15h25 – Chegada ao Aeroporto Internacional de Pequim e traslado ao hotel.
PEQUIM
-- (Crowne Plaza Hotel Beijing Wangfujing)
Dia e passeio pela capital da China incluindo: Palácio Imperial, localizado na Cidade Proibida, bairro tradicional Hutong, Praça
da Paz Celestial, Teatro Nacional (parte externa) e Templo do Céu.
PEQUIM / A GRANDE MURALHA / PEQUIM
(Crowne Plaza Hotel Beijing Wangfujing)
Dia de passeio para conhecer a Grande Muralha da China. No retorno, visita à fábrica de jade, de arte cloisonné e parada para
fotos do Estádio Ninho de Pássaro e Cubo d’Água. À noite jantar incluindo o famoso prato “Pato de Pequim”.
PEQUIM  XIAN
-- (Sheraton Xian North City Hotel)
Saída do hotel e traslado ao aeroporto para embarque com destino a Xian. Chegada, visita a Xian City Wall, uma das mais
antigas muralhas da China e ao Pagode do Ganso Selvagem. Traslado ao hotel.
XIAN
(Sheraton Xian North City Hotel)
Dia de visita ao impressionante Museu dos Guerreiros e Cavalos de Terracota e a uma fábrica de artigos de seda. À noite, jantar
com show de música e dança da Dinastia Tang que ficou conhecida como a época de ouro da China (anos de 618 a 907).
XIAN  CHENGDU
-- -- (Sheraton Chengdu Lido Hotel)
Saída do hotel e traslado ao aeroporto para embarque com destino a Chengdu. Chegada, recepção e traslado ao hotel.
CHENGDU
-- (Sheraton Chengdu Lido Hotel)
Pela manhã, visita ao Centro de Criação do Urso Panda, localizado na área metropolitana. À tarde, saída para a cidade de
Leshan para um passeio de barco de onde se avistará o Grande Buda de Leshan, a maior escultura de pedra do Buda do mundo.
CHENGDU / HANGZHOU
-- -- (Landison Plaza Hotel Hangzhou)
Saída do hotel e traslado à estação para embarque em trem de alta velocidade com destino a Hangzhou, cidade conhecida
como “Paraíso na Terra”. Chegada, recepção e traslado ao hotel.
HANGZHOU
-- (Landison Plaza Hotel Hangzhou)
Dia de passeio incluindo cruzeiro pelo Lago do Oeste, a principal atração da cidade e visita ao Templo da Alma Escondida, um
dos templos budistas mais importantes da China, e ao pagode das Seis Harmonias (sem subir).
HANGZHOU / SUZHOU
-- (Pan Pacific Suzhou Hotel)
Pela manhã, embarque em trem com destino à cidade de Suzhou, conhecida como a “Veneza do oriente”. Chegada, visita à
Colina do Tigre e ao Jardim do Pescado e traslado ao hotel. As malas grandes serão despachadas de caminhão para Xangai.
Separar troca de roupa para um dia.
SUZHOU / XANGAI
-- -- (Jin Jiang Tower Hotel)
Pela manhã, embarque em trem com destino a Xangai, a metrópole mais internacional da China. Chegada e traslado ao hotel.
XANGAI
-- (Jin Jiang Tower Hotel)
Dia de passeio incluindo o magnífico Jardim Yuyuan, o Templo do Buda de Jade, a Torre Pérola do Oriente e o Malecon (ou
The Bund) da cidade, um dos lugares mais espetaculares de Xangai onde se encontram as construções mais emblemáticas.
XANGAI  OSAKA (Japão)
-- -- ( Hotel Nikko Osaka)
Saída do hotel e traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Osaka, no Japão. Chegada e traslado ao hotel.
OSAKA / NARA / QUIOTO
-- (Hotel New Miyako)
Pela manhã, passeio panorâmico por Osaka e visita ao Aquário Kaiyukan. A seguir, partida rumo a Nara para visitar o Parque de Nara,
o Templo Todaiji que abriga o Daibutsu (grande estátua de bronze de Buda) e o Santuário Kasuga Taisha. Prosseguimento para Quioto
e acomodação em hotel.

QUIOTO

-- (Hotel New Miyako)

Dia de passeio por Quioto com visita ao Castelo Nijo, erigido em 1603 pelo xogum Tokugawa, ao Templo Kinkakuji (“Pavilhão
Dourado”), ao Santuário Xintoísta Heian e ao Templo Kiyomizu, conhecido pela sua varanda de madeira construída sem uso de pregos.

QUIOTO / ODAWARA / HAKONE
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--

(Hotel Pax Yoshino)

Partida em trem-bala para a estação de Odawara. Chegada e início de excursão por Hakone, com passeio de barco pelo Lago Ashi e,
se o clima permitir, subida ao Monte Komagatake de bondinho para apreciar a vista do Monte Fuji. A seguir, subida até a 5ª. Estação
do Monte Fuji. Traslado para ryokan - hotel típico japonês – para uma vivência cultural, relaxando em um onsen (águas termais).
As malas grandes serão despachadas para Tóquio. Separar troca de roupa para um dia.

HAKONE / TÓQUIO

-- (Hotel Keio Plaza Tokyo)

Saída do hotel e partida para Tóquio. Chegada e passeio incluindo a Praça do Palácio Imperial, o Templo Asakusa Kannon, o mais
antigo templo da cidade e popular pelas lojas de suvenirs, e Tokyo Skytree (observatório Tembo Deck a 350 metros de altura).

TÓQUIO
-- -- (Hotel Keio Plaza Tokyo)
Dia livre. Consulte sugestões de passeios.
TÓQUIO  DUBAI
-- -Parte da manhã livre para preparação da bagagem e check-out até as 11:00. Guardar as malas no guarda-volumes do hotel. Em
horário adequado, traslado para o Aeroporto Internacional de Narita.
22:00 - Embarque em voo da Emirates (EK319) com destino a Dubai.
DUBAI  SÃO PAULO
04:15 - Chegada ao aeroporto de Dubai. 08:35 - Conexão com o voo EK261 com destino a São Paulo.
16:30 - Desembarque em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Terminal 3).
www.centurytravel.com.br

