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23/03 (Sex) – SÃO PAULO  
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

24/03 (Sáb) – SÃO PAULO  DUBAI
(01h25) Embarque no voo EK262 da Emirates Airline com destino a Dubai. 
(22h35) Chegada ao aeroporto de Dubai.

25/03 (Dom) – DUBAI  OSAKA 
(03h30) Conexão com o voo EK316 para Osaka.
(17h40) Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai, recepção e traslado ao 
hotel em Osaka. 

26/03 (Seg) – OSAKA 
Café da manhã* Dia de passeio incluindo o Castelo de Osaka, ícone da cidade, 
e o Parque Sakuranomiya, localizado à beira do rio Kema, para ver a fl orada do 
sakura - a fl or de cerejeira considerada símbolo nacional. A seguir, visita ao 
Aquário Kaiyukan, um dos mais espetaculares aquários do Japão, e a Dotonbori, 
região popular de compras e entretenimento. Almoço incluso.

27/03 (Ter) – OSAKA  HIROSHIMA  ILHA DE MIYAJIMA 
 HIROSHIMA

Café da manhã* Partida para Hiroshima em shinkansen (trem-bala). Ao che-
gar, traslado para a Ilha de Miyajima. Considerada território sagrado, é uma das 
três mais belas paisagens do Japão. Visita ao Santuário Itsukushima e seu “Torii 
Flutuante”, tradicional portal de madeira encravado no mar, e a Senjokaku Hall. 
Almoço incluso. Retorno a Hiroshima e traslado ao hotel. As malas serão despa-
chadas para Quioto. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa 
para um dia.

28/03 (Qua) – HIROSHIMA  QUIOTO
Café da manhã* Pela manhã, visita ao Parque Memorial da Paz, onde está a 
Cúpula da Bomba Atômica, e ao Museu que tem como objetivo promover a paz 
mundial e abolir as armas nucleares. Almoço incluso. À tarde, embarque em 
trem-bala com destino a Quioto, a capital imperial que durou mais de mil anos (de 
794 a 1868) e deixou um legado de grande riqueza histórica e cultural: templos, 
santuários e outras estruturas de inestimável valor.  Chegada e traslado ao hotel.

29/03 (Qui) – QUIOTO  NARA  QUIOTO
Café da manhã* Dia de passeio  iniciando pela cidade de Nara, capital do Japão 
de 710 a 784 e centro de fl orescimento cultural de forte infl uência da China.  Visita 
ao Parque de Nara, imensa área verde por onde circulam livremente mais de 
1.200 cervos que são protegidos como tesouro nacional, ao Templo Todaiji com 

o Daibutsu (grande estátua de bronze de Buda), e a Kasuga Taisha, o santuário 
xintoísta das  lanternas de pedra. Em Quioto, visita ao ao Templo Kiyomizu e sua 
bela varanda de madeira, ao Santuário Fushimi Inari, famoso pelos seus milha-
res de portões avermelhados, e ao Templo Kinkakuji, conhecido como o “Pavilhão 
Dourado”. Almoço incluso.

30/03 (Sex) – QUIOTO  
Café da manhã* Pela manhã, saída do hotel para conhecer  Arashiyama, uma 
das áreas turísticas mais populares de Quioto na primavera, repleta de santuários 
e templos. Visita  às atrações como os bosques de bambu, a Ponte Togetsukyo e 
ao Templo Tenryuji. Tarde livre.

31/03 (Sáb) – QUIOTO  KANAZAWA
Café da manhã* Em horário adequado, partida em trem expresso com destino à 
cidade de Kanazawa cujo desenvolvimento cultural se compara a Quioto. Almoço 
incluso (box lunch). Chegada, visita ao belíssimo Jardim Kenrokuen e traslado 
ao hotel. As malas serão despachadas para Tóquio. Recomenda-se separar em uma 
mala de mão troca de roupa para quatro dias.

01/04 (Dom) – KANAZAWA  SHIRAKAWAGO  TAKAYAMA 
Café da manhã* Saída do hotel para conhecer Omicho Market, um tradicional 
mercado, e Higashi Chaya Machi, antigo bairro de samurais. Prosseguimento para 
Takayama, com parada em Shirakawago, vila rural que se notabilizou pelas anti-
gas residências com telhado de palha Gassho-zukuri. Almoço incluso. Chegada a 
Takayama e traslado ao hotel. 

Japão Quatro Estações - SAKURA
Saída: 23 de março de 2018  - 17 dias de viagem

 SAÍDA GARANTIDA  
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HOSPEDAGEM 
OSAKA: Hotel Nikko Osaka | HIROSHIMA: Granvia Hotel Hiroshima
QUIOTO: Hotel New Miyako Kyoto | KANAZAWA: Hotel Ana Crowne Plaza Kanazawa 

• Japan Rail Pass (passe de trem) de 7 dias, tipo comum (consultar regras de 
 elegibilidade do passe);
• 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 mínimo de 
  15 passageiros.

02/04 (Seg) – TAKAYAMA  NAGOYA  HAMAMATSU
Café da manhã* Saída do hotel e visita a Jinyamae Morning Market, um dos maio-
res mercados matinais do Japão, ao museu do festival de Takayama Yatai Kaikan e 
à tradicional rua de comércio e artesanato Kamisanno-machi. Em seguida, partida 
em trem expresso para Nagoya. Almoço incluso (box lunch). Ao chegar, transfe-
rência para trem-bala com destino a Hamamatsu. Chegada e traslado ao hotel.

03/04 (Ter) – HAMAMATSU  HAKONE 
Café da manhã* Dia de passeio pelo Parque das Flores para apreciar a fl orada 
das cerejeiras. Prosseguimento para uma plantação de morangos para colheita 
e degustação das frutas. Tempo livre. A seguir, partida em ônibus com destino a 
Hakone. Chegada e traslado para um ryokan, hotel em estilo japonês, onde se terá 
uma vivência cultural relaxando no onsen, as águas termais benéfi cas para a saú-
de, e apreciando um jantar típico.

04/04 (Qua) – HAKONE  YOKOHAMA  TÓQUIO
Café da manhã* Saída do hotel e início da excursão por Hakone, encantadora 
região das estâncias de águas termais e beleza natural, com passeio de barco pelo 
Lago Ashi e, se o clima permitir, subida ao Monte Komagatake de bondinho para 
apreciar a melhor vista do Monte Fuji. Almoço incluso. A seguir, partida para 
Yokohama e parada para subir até o observatório do Yokohama Landmark, um dos 
maiores edifícios do mundo. Continuação para Tóquio, a pulsante metrópole que 
combina tradições ancestrais e modernidade. Chegada e acomodação em hotel. 

05/04 (Qui) – TÓQUIO
Café da manhã* Dia de passeio incluindo os pontos mais marcantes:  a Praça do 
Palácio Imperial, Asakusa Kannon, o templo mais antigo da cidade e muito popu-
lar pelas lojas de suvenirs, Tokyo Skytree (observatório Tembo Deck a 350 metros 
de altura) e Ginza, famosa área comercial onde fi cam as grandes lojas de departa-
mento e marcas de luxo internacionais. Almoço incluso.

06/04 (Sex) – TÓQUIO
Café da manhã* Dia livre. Sugestão de passeios e compras: Akihabara (eletrôni-
cos), Shibuya (lojas de departamentos), Ueno, Okachimachi (zoológico, comércio po-
pular), Harajuku (lojas de roupa para jovens na Takeshita-doori ou lojas de grifes 
na Omotesando-doori), Ginza (lojas de departamentos e de grifes famosas), Nakano 
Broadway (animê, mangá, cosplay) ou turismo nas proximidades de Tóquio como 
Tokyo Disney Resort,  Kamakura, Nikko e outros.

07/04 (Sáb) – TÓQUIO  DUBAI
Café da manhã* Parte da manhã livre para preparação da bagagem e check-out 
até as 11h00. Em horário adequado, traslado ao Aeroporto Internacional de Narita.
(22h00) Embarque no voo EK319 da Emirates Airline com destino a Dubai.

08/04 (Dom) – DUBAI  SÃO PAULO
(03h35) Chegada ao aeroporto de Dubai.
(08h35) Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo.
(16h30) Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

PACOTE AÉREO
E TERRESTRE USD 9.480,00 USD 7.980,00 USD 7.780,00

PACOTE TERRESTRE USD 8.080,00 USD 6.580,00 USD 6.380,00

Taxas de embarque e envio de bagagem USD 140,00

Valores válidos para mínimo de 15 participantes

Obs.: Os traslados de chegada e saída do Japão dos passageiros que adquirirem o Pacote Terrestre (sem aéreo) serão feitos em transporte regular utilizando “Airport Limosine Bus”
(sem assistência). Consulte valor adicional em caso de traslados em carro privativo.

NOITE EXTRA 
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

OSAKA USD 380,00 USD 205,00 USD 190,00

TÓQUIO USD 365,00 USD 230,00 USD 190,00

TAKAYAMA: Hida Hotel Plaza | HAMAMATSU: Hotel Okura Act City Hamamatsu | 
HAKONE: Hotel Tenseien | TÓQUIO: Hotel Keio Plaza Tokyo  

O PACOTE INCLUI
•  Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica a partir de São Paulo;
• 13 pernoites nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais inclusos;
• Café da manhã nos hotéis, 9 almoços e 1 jantar;
• Ônibus privativo para traslados e passeios com guia local falando português ou   
 espanhol;



4

OSAKA

HIROSHIMA

NARA

HAKONE

TÓQUIO

ILHA DE
MIYAJIMA

KOBE

QUIOTO

HIMEJI

FUKUOKA

NAGASAKI

ROTEIRO

24/03 (Sáb) – SÃO PAULO  
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

25/03 (Dom) – SÃO PAULO  DUBAI
(01h25) Embarque no voo EK262 da Emirates Airline com destino a Dubai. 
(22h55) Chegada ao aeroporto de Dubai.

26/03 (Seg) – DUBAI  OSAKA  KOBE 
(03h30) Conexão com o voo EK316 para Osaka.
(17h40) Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai, recepção e traslado ao 
hotel localizado na cidade portuária de Kobe. 

27/03 (Ter) – KOBE  OSAKA  HIMEJI
Café da manhã* Saída do hotel rumo a Osaka, um grande polo industrial e fi -
nanceiro, para conhecer o Parque Kema Sakuranomiya com suas 4.700 árvores de 
sakura – a for de cerejeira – e o Aquário Kaiyukan. Retorno para Kobe para visitar 
o Museu Marítimo de Kobe e a Torre do Porto de Kobe. Após o almoço, traslado 
para o hotel em Himeji, cidade a cerca de 90 km de distância que abriga um dos 
mais belos castelos do Japão.

28/03 (Qua) – HIMEJI  FUKUOKA
Café da manhã* Pela manhã, visita ao Castelo de Himeji, conhecido como o Castelo 
da Garça Branca. Almoço  incluso. A seguir, embarque em shinkansen (trem-ba-
la) com destino à estação de Hakata em Fukuoka. Chegada e traslado ao hotel. 
As malas serão despachadas para Hiroshima. Recomenda-se separar em uma mala 
de mão troca de roupa para dois dias. 

29/03 (Qui) – FUKUOKA  NAGASAKI
Café da manhã* Saída do hotel e passeio pela cidade de Fukuoka incluindo a 
Torre de Fukuoka e o Museu Folclórico Hakata Machiya, que oferece um panorama 
da vida e cultura da cidade. A seguir, traslado à estação para embaque em trem 
expresso com destino a Nagasaki, cidade portuária em que o cristianismo teve 
maior aceitação durante o Japão feudal.  Chegada e traslado ao hotel.

30/03 (Sex) – NAGASAKI   HIROSHIMA
Café da manhã* Pela manhã, passeio por Nagasaki visitando o Parque da Paz, 
construído em memória ao bombardeio sofrido pela cidade durante a Segunda 
Guerra Mundial, a Mansão Glover, de arquitetura em estilo ocidental e fonte de ins-
piração para encenações da ópera Madame Butterfl y, e a Igreja Católica Oura, con-
siderada tesouro nacional. À tarde, embarque em trem expresso, seguido de  trem-
-bala, com destino a Hiroshima. Chegada e traslado ao hotel. Almoço incluso. 

31/03 (Sáb) – HIROSHIMA  ILHA DE MIYAJIMA  HIROSHIMA
Café da manhã* Dia todo de passeio iniciando com a travessia de balsa para a 

Ilha de Miyajima. Considerada território sagrado, é uma das três mais belas paisa-
gens do Japão. Visita ao Santuário Itsukushima e seu “Torii Flutuante”, tradicional 
portal de madeira encravado no mar, e a Senjokaku Hall. Retorno a Hiroshima, 
cidade que, após ser devastada pela primeira bomba atômica durante a Segunda 
Guerra Mundial, foi toda reconstruída. Visita ao Parque Memorial da Paz, onde 
está a Cúpula da Bomba Atômica, e ao Museu que tem como objetivo promover a 
paz mundial e  abolir as armas nucleares. As malas serão despachadas para Quioto. 
Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa para um dia.

01/04 (Dom) – HIROSHIMA  SHIN-OSAKA  NARA  
QUIOTO 
Café da manhã* Pela manhã, saída do hotel e traslado para a estação para embar-
que em trem-bala com destino a Shin-Osaka. Chegada e embarque em ônibus rumo 
à cidade de Nara, capital do Japão de 710 a 784 e centro de fl orescimento cultural de 
forte infl uência da China. Visita ao Parque de Nara, imensa área verde por onde cir-
culam livremente mais de 1.200 cervos que são protegidos como tesouro nacional, 
ao Templo Todaiji com o Daibutsu (grande estátua de bronze de Buda), e a Kasuga 
Taisha, o santuário xintoísta das lanternas de pedra. A seguir, traslado ao hotel em 
Quioto. Almoço incluso.

02/04 (Seg) – QUIOTO
Café da manhã* Dia de passeio pela capital imperial que durou mais de mil 
anos (de 794 a 1868) e deixou um legado de grande riqueza histórica e cultural: 
templos, santuários e outras estruturas de inestimável valor.  Visita ao Templo 

Japão Rota Clássica - PRIMAVERA
Saída: 24 de março de 2018  - 15 dias de viagem
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Kiyomizu e sua bela varanda de madeira, ao Santuário Fushimi Inari, famoso pelos 
seus milhares de portões avermelhados, e ao Templo Kinkakuji, conhecido como o 
“Pavilhão Dourado”. Almoço incluso.

03/04 (Ter) –  QUIOTO  ODAWARA  HAKONE  
Café da manhã* Traslado para a estação de Quioto e embarque em trem-bala 
para Odawara. Chegada e início da excursão por Hakone, encantadora região das 
estâncias de águas termais e beleza natural, com passeio de barco pelo Lago Ashi 
e, se o clima permitir, subida ao Monte Komagatake de bondinho para apreciar a 
melhor vista do Monte Fuji. Almoço incluso. Traslado para um ryokan, hotel em 
estilo japonês, onde se terá uma vivência cultural relaxando no onsen, as águas 
termais benéfi cas para a saúde, e apreciando um jantar típico. As malas serão 
despachadas para Tóquio. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de rou-
pa para um dia.

04/04 (Qua) – HAKONE  TÓQUIO
Café da manhã* Partida para Tóquio, a capital do país que vai sediar a Olimpíada 
de 2020. A pulsante metrópole fascina pela capacidade de harmonizar tradições 
ancestrais e modernidade: jardins zens, templos e santuários convivendo com 
imensos arranha-céus de vidro e aço, outdoors de neon e telas de vídeo gigantes, 
e seduz pela alta gastronomia, entretenimento, cultura e principalmente com-
pras: de eletrônicos, moda e estética, de artigos populares a grifes sofi sticadas 

em seus diversos centros comerciais. Chegada e início da visita aos pontos turísti-
cos marcantes: Praça do Palácio Imperial, 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). Almoço incluso. 

05/04 (Qui) – TÓQUIO
Café da manhã* Dia livre. Sugestão de passeios e compras: Akihabara (eletrôni-
cos), Shibuya (lojas de departamentos), Ueno/Okachimachi (zoológico/comércio po-
pular), Harajuku (lojas de roupa para jovens na Takeshita-doori ou lojas de grifes 
na Omotesando-doori), Ginza (lojas de departamentos e de grifes famosas), Nakano 
Broadway (animê, mangá, cosplay), ou turismo nas proximidades de Tóquio como 
Tokyo Disney Resort, Yokohama, Kamakura, Nikko e outros.

06/04 (Sex) –  TÓQUIO  DUBAI
Café da manhã* Parte da manhã livre para preparação da bagagem e check-
-out até as 11h00. Em horário adequado, traslado ao Aeroporto Internacional de 
Narita. (22h00) Embarque no voo EK319 da Emirates Airline com destino a Dubai. 

07/04 (Sáb) –  DUBAI  SÃO PAULO
(04h15) Chegada ao aeroporto de Dubai.
(08h35) Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo.
(16h30) Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

HOSPEDAGEM 
KOBE: Kobe Meriken Park Oriental Hotel | HIMEJI: Hotel Nikko Himeji | FUKUOKA: 
Hotel New Otani Hakata | NAGASAKI: Ana Crowne Plaza Hotel Nagasaki Gloverhill 

HIROSHIMA: Hiroshima Washington Hotel | QUIOTO: Vessel Hotel Campana 
Kyoto Gojo | HAKONE: Hakone Yunohana Prince Hotel (ryokan) | TÓQUIO: Hotel 
Keio Plaza Tokyo 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

PACOTE AÉREO
E TERRESTRE USD 7.600,00 USD 6.850,00 USD 6.680,00

PACOTE TERRESTRE USD 6.100,00 USD 5.350,00 USD 5.180,00

Taxas de embarque e envio de bagagem USD 130,00

Valores válidos para mínimo de 15 participantes

NOITE EXTRA 
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

KOBE USD 420,00 USD 260,00 USD 230,00

TÓQUIO USD 365,00 USD 230,00 USD 190,00

Obs.: Os traslados de chegada e saída do Japão dos passageiros que adquirirem o Pacote Terrestre (sem aéreo) serão feitos em transporte regular utilizando “Airport Limosine Bus”: a) na 
chegada, do Aeroporto de Kansai até a Estação Sannomiya em Kobe (sem assistência) e da estação até o hotel, de táxi por conta do passageiro b)  saída, do hotel até o aeroporto (sem as-
sistência). Consulte valor adicional em caso de traslados em carro privativo.

O PACOTE INCLUI
•   Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica a partir de São Paulo;
•  11 pernoites nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais inclusos;
•  Café da manhã nos hotéis, 7 almoços e 1 jantar;
• Ônibus privativo para traslados e passeios com guia local falando português 
 ou espanhol;

• Japan Rail Pass (passe de trem) de 7 dias, tipo comum (consultar regras de 
 elegibilidade do passe);
•  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 mínimo de 
  15 passageiros.
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Japão Quatro Estações - SAKURA
Saída: 27 de março de 2018  - 17 dias de viagem

ROTEIRO

27/03 (Ter) – SÃO PAULO  
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

28/03 (Qua) – SÃO PAULO  DUBAI
(01h25) Embarque no voo EK262 da Emirates Airline com destino a Dubai. 
(22h35) Chegada ao aeroporto de Dubai.

29/03 (Qui) – DUBAI  OSAKA 
(03h30) Conexão com o voo EK316 para Osaka.
(17h40) Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai, recepção e traslado ao 
hotel em Osaka. 

30/03 (Sex) – OSAKA 
Café da manhã* Dia de passeio incluindo o Castelo de Osaka, ícone da cidade, e 
o Parque Sakuranomiya, localizado à beira do rio Kema, para ver a fl orada do sa-
kura - a fl or de cerejeira considerada símbolo nacional. A seguir, visita ao Aquário 
Kaiyukan, um dos mais espetaculares aquários do Japão, e a Dotonbori, região 
popular de compras e entretenimento. Almoço incluso.

31/03 (Sáb) – OSAKA  HIROSHIMA  ILHA DE MIYAJIMA 
 HIROSHIMA

Café da manhã* Partida para Hiroshima em shinkansen (trem-bala). Ao che-
gar, traslado para a Ilha de Miyajima. Considerada território sagrado, é uma das 
três mais belas paisagens do Japão. Visita ao Santuário Itsukushima e seu “Torii 
Flutuante”, tradicional portal de madeira encravado no mar, e a Senjokaku Hall. 
Almoço incluso. Retorno a Hiroshima e traslado ao hotel. As malas serão despa-
chadas para Quioto. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa 
para um dia.

01/04 (Dom) – HIROSHIMA  QUIOTO
Café da manhã* Pela manhã, visita ao Parque Memorial da Paz, onde está a 
Cúpula da Bomba Atômica, e ao Museu que tem como objetivo promover a paz 
mundial e abolir as armas nucleares.  Almoço incluso. À tarde, embarque em trem-
-bala com destino a Quioto, a capital imperial que durou mais de mil anos (de 
794 a 1868) e deixou um legado de grande riqueza histórica e cultural: templos, 
santuários e outras estruturas de inestimável valor.  Chegada e traslado ao hotel.

02/04 (Seg) – QUIOTO  NARA  QUIOTO
Café da manhã* Dia de passeio  iniciando pela cidade de Nara, capital do Japão 
de 710 a 784 e centro de fl orescimento cultural de forte infl uência da China. Visita 
ao Parque de Nara, imensa área verde por onde circulam livremente mais de 
1.200 cervos que são protegidos como tesouro nacional, ao Templo Todaiji com 
o Daibutsu (grande estátua de bronze de Buda), e a Kasuga Taisha, o santuário 

xintoísta das  lanternas de pedra. Em Quioto, visita ao ao Templo Kiyomizu e sua 
bela varanda de madeira, ao Santuário Fushimi Inari, famoso pelos seus milha-
res de portões avermelhados, e ao Templo Kinkakuji, conhecido como o “Pavilhão 
Dourado”. Almoço incluso.

03/04 (Ter) – QUIOTO  
Café da manhã* Pela manhã, saída do hotel para conhecer  Arashiyama, uma 
das áreas turísticas mais populares de Quioto na primavera, repleta de santuários 
e templos. Visita  às atrações como os bosques de bambu, a Ponte Togetsukyo e 
ao Templo Tenryuji. Tarde livre.

04/04 (Qua) – QUIOTO  KANAZAWA
Café da manhã* Em horário adequado, partida em trem expresso com destino à 
cidade de Kanazawa cujo desenvolvimento cultural se compara a Quioto. Almoço 
incluso (box lunch). Chegada, visita ao belíssimo Jardim Kenrokuen e traslado 
ao hotel. As malas serão despachadas para Tóquio. Recomenda-se separar em uma 
mala de mão troca de roupa para quatro dias.

05/04 (Qui) – KANAZAWA  SHIRAKAWAGO  TAKAYAMA 
Café da manhã* Saída do hotel para conhecer Omicho Market, um tradicional 
mercado, e Higashi Chaya Machi, antigo bairro de samurais. Prosseguimento para 
Takayama, com parada em Shirakawago, vila rural que se notabilizou pelas anti-
gas residências com telhado de palha Gassho-zukuri. Almoço incluso.  Chegada 
a Takayama e traslado ao hotel. 

 SAÍDA GARANTIDA  
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HOSPEDAGEM 
OSAKA: Hotel Nikko Osaka | HIROSHIMA: Sheraton Grand Hiroshima Hotel | 
QUIOTO: Vessel Hotel Campana Kyoto Gojo | KANAZAWA: Hotel Ana Crowne 
Plaza Kanazawa

TAKAYAMA: Hotel Associa Takayama Resort | HAMAMATSU: Hotel Okura Act City 
Hamamatsu | HAKONE: Hotel Tenseien | TÓQUIO: Hotel Keio Plaza Tokyo  

06/04 (Sex) – TAKAYAMA  NAGOYA  HAMAMATSU
Café da manhã* Saída do hotel e visita a Jinyamae Morning Market, um dos maio-
res mercados matinais do Japão, ao museu do festival de Takayama Yatai Kaikan e 
à tradicional rua de comércio e artesanato Kamisanno-machi. Em seguida, partida 
em trem expresso para Nagoya. Almoço incluso (box lunch). Ao chegar, transfe-
rência para trem-bala com destino a Hamamatsu. Chegada e traslado ao hotel.

07/04 (Sáb) – HAMAMATSU  HAKONE 
Café da manhã* Dia de passeio pelo Parque das Flores para apreciar a fl orada 
das cerejeiras. Prosseguimento para uma plantação de morangos para colheita 
e degustação das frutas.   Tempo livre. A seguir, partida em ônibus com destino 
a Hakone. Chegada e traslado para um ryokan, hotel em estilo japonês, onde se 
terá uma vivência cultural relaxando no onsen, as águas termais benéfi cas para a 
saúde, e apreciando um jantar típico.

08/04 (Dom) – HAKONE  YOKOHAMA  TÓQUIO
Café da manhã* Saída do hotel e início da excursão por Hakone, encantadora 
região das estâncias de águas termais e beleza natural, com passeio de barco pelo 
Lago Ashi e, se o clima permitir, subida ao Monte Komagatake de bondinho para 
apreciar a melhor vista do Monte Fuji. Almoço incluso. A seguir, partida para 
Yokohama e parada para subir até o observatório do Yokohama Landmark, um dos 
maiores edifícios do mundo. Continuação para Tóquio, a pulsante metrópole que 
combina tradições ancestrais e modernidade. Chegada e acomodação em hotel.

09/04 (Seg) – TÓQUIO
Café da manhã* Dia de passeio incluindo os pontos mais marcantes:  a Praça do 
Palácio Imperial, Asakusa Kannon, o templo mais antigo da cidade e muito popu-
lar pelas lojas de suvenirs, Tokyo Skytree (observatório Tembo Deck a 350 metros 
de altura) e Ginza, famosa área comercial onde fi cam as grandes lojas de departa-
mento e as marcas de luxo internacionais. Almoço incluso.

10/04 (Ter) – TÓQUIO
Café da manhã* Dia livre. Sugestão de passeios e compras: Akihabara (eletrôni-
cos), Shibuya (lojas de departamentos), Ueno, Okachimachi (zoológico, comércio po-
pular), Harajuku (lojas de roupa para jovens na Takeshita-doori ou lojas de grifes 
na Omotesando-doori), Ginza (lojas de departamentos e de grifes famosas), Nakano 
Broadway (animê, mangá, cosplay) ou turismo nas proximidades de Tóquio como 
Tokyo Disney Resort,  Kamakura, Nikko e outros.

11/04 (Qua) – TÓQUIO  DUBAI
Café da manhã* Parte da manhã livre para preparação da bagagem e check-out 
até as 11h00. Em horário adequado, traslado ao Aeroporto Internacional de Narita.
(22h00) Embarque no voo EK319 da Emirates Airline com destino a Dubai.

12/04 (Qui) – DUBAI  SÃO PAULO
(03h35) Chegada ao aeroporto de Dubai.
(08h35) Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo.
(16h30) Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

PACOTE AÉREO
E TERRESTRE USD 9.480,00 USD 7.980,00 USD 7.780,00

PACOTE TERRESTRE USD 8.080,00 USD 6.580,00 USD 6.380,00

Taxas de embarque e envio de bagagem USD 140,00

Valores válidos para mínimo de 15 participantes

NOITE EXTRA 
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

OSAKA USD 380,00 USD 205,00 USD 190,00

TÓQUIO USD 365,00 USD 230,00 USD 190,00

Obs.: Os traslados de chegada e saída do Japão dos passageiros que adquirirem o Pacote Terrestre (sem aéreo) serão feitos em transporte regular utilizando “Airport Limosine Bus”
(sem assistência). Consulte valor adicional em caso de traslados em carro privativo.

O PACOTE INCLUI
•  Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica a partir de São Paulo;
• 13 pernoites nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais inclusos;
• Café da manhã nos hotéis, 9 almoços e 1 jantar;
• Ônibus privativo para traslados e passeios com guia local falando português 
 ou espanhol;

• Japan Rail Pass (passe de trem) de 7 dias, tipo comum (consultar regras de 
 elegibilidade do passe);
• 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 mínimo de 
  15 passageiros.
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OSAKA NARA

TÓQUIO

QUIOTO

KANAZAWA

MATSUMOTO

IIYAMA

LAGO 
KAWAGUCHI

MONTE FUJI

SHIRAKAWAGO

FUKUI
KAGA

NARAI-JUKU

INA

ROTEIRO

07/04 (Sáb) – SÃO PAULO  
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

08/04 (Dom) – SÃO PAULO  DUBAI
(01h25) Embarque no voo EK262 da Emirates Airline com destino a Dubai. 
(22h55) Chegada ao aeroporto de Dubai.

09/04 (Seg) – DUBAI  OSAKA  QUIOTO
(03h00) Conexão com o voo EK316 para Osaka.
(17h40) Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai, recepção e traslado ao hotel 
em Quioto. 

10/04 (Ter) – QUIOTO
Café da manhã* Dia de passeio 
pela capital imperial que durou 
mais de mil anos (de 794 a 1868) 
e deixou um legado de grande ri-
queza histórica e cultural: tem-
plos, santuários e outras estru-
turas de inestimável valor.  Visita 
ao Santuário Fushimi Inari, fa-
moso pelos seus milhares de 
portões avermelhados, ao Castelo Nijo, ao 
Templo Kinkakuji, conhecido como o “Pavilhão Dourado” e ao Santuário 
Kitano Tenmangu, popular entre estudantes que rezam pelo sucesso nos estudos. 
Almoço incluso.

11/04 (Qua) – QUIOTO  – WORKSHOPS 
Café da manhã* Dia de passeio e atividades culturais  iniciando com Yamamoto 
Roketsu Zome (batik) Workshop, técnica de tingimento de tecido. A seguir, visita a 
Kyoto Handicraft Center para uma experiência em fazer um artesanato japonês. Após 
almoço, passeio pelas ruas do bairro de Higashiyama vestindo o tradicional quimo-
no e visita ao Templo Kiyomizu e sua varanda de madeira construída sem pregos.

12/04 (Qui) – QUIOTO  NARA  QUIOTO  FUKUI 
Café da manhã* Saída do hotel e passeio em Nara, capital do Japão de 710 a 784 
e centro de fl orescimento cultural de forte infl uência da China. Visita ao Parque de 
Nara, imensa área verde por onde circulam livremente mais de 1.200 cervos que 
são protegidos como tesouro nacional, ao Templo Todaiji com o Daibutsu (grande 
estátua de bronze de Buda), e Kasuga Taisha, o santuário xintoísta das lanternas 
de pedra. A seguir, traslado à estação de Quioto para embarque em trem expresso 
com destino a Fukui. Chegada e caminhada até o hotel. Almoço incluso. As ma-
las serão despachadas para Kanazawa. Recomenda-se separar em uma mala de mão 
troca de roupa para um dia.

13/04 (Sex) – FUKUI  KAGA  KANAZAWA - WORKSHOPS
Café da manhã* Dia de passeio em Fukui iniciando com visita ao Templo Eiheiji, 
um dos principais templos budistas da escola Soto Zen, fundado em 1244. A seguir, 
participação em workshops Washi-zukuri Echizen (arte com papel tradicional ja-

ponês) e Soba-zukuri Echizen (feitura de soba - macarrão típico japonês). Almoço 
incluso. Prosseguimento para a cidade de Kaga para conhecer o maior museu de 
origami (arte de dobradura em papel) – Kaga Nippon Origami Museum e, em se-
guida, traslado para hotel na cidade de Kanazawa. 

14/04 (Sáb) – KANAZAWA
Café da manhã* Pela manhã, passeio pela cidade incluindo o belíssimo Jardim 
Kenrokuen, o antigo bairro Higashi Chayagai, famoso pelas casas de chá e gueixas,  
e o Mercado Omicho, o maior mercado de alimentos frescos desde o período Edo 
(1603-1868). Restante do tempo livre.

15/04 (Dom) – KANAZAWA  SHIRAKAWAGO  KANAZAWA
Café da manhã* Dia de passeio em Shirakawago, vila rural que se notabili-
zou pelas antigas residências com telhado de palha Gassho-zukuri (Patrimônio 
Mundial da Humanidade da Unesco), incluindo o observatório da vila de Ogimachi.  
Almoço incluso.

16/04 (Seg) – KANAZAWA  IIYAMA - WORKSHOPS
Café da manhã* Pela manhã, caminhada até a estação e embarque em shinkan-
sen (trem-bala) com destino a Iiyama. Chegada, passeio panorâmico por Iiyama, 
região de belos cenários rurais, e início de  atividades culturais: Warazaiku (arte-
sanato em palha) Workshop e degustação de tsukemono (conserva de alimentos) 
e chá verde. A seguir, visita a Ningyokan, museu onde estão expostos os bonecos 
de Mayumi Takahashi, artista plástica que captura a essência da vida no campo 
através de sua arte de fazer bonecos.  Acomodação em minshuku, uma pousada 
tradicional. Almoço e jantar inclusos. 
As malas serão despachadas para Tóquio. Recomenda-se separar em uma mala de 
mão troca de roupa para três dias.

Japão Arte e Cultura
Saída: 07 de abril de 2018  - 17 dias de viagem
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HOSPEDAGEM 
QUIOTO: Hotel New Miyako Kyoto | FUKUI: Hotel Riverge Akebono | 
KANAZAWA: Hotel Mystays Kanazawa Castle | IIYAMA: Motoyashiki Mishuku 

17/04 (Ter) – IIYAMA  MATSUMOTO
Café da manhã* Pela manhã, experiência cultural em Mori-no-ie, centro de in-
formação turística e cultural que promove atividades esportivas e culturais como 
worshops de artesanato e culinária. Após almoço, partida para Matsumoto em 
ônibus privativo. Chegada,  visita ao Castelo de Matsumoto, um dos mais comple-
tos e belos castelos originais do Japão e traslado ao hotel.

18/04 (Qua) – MATSUMOTO  NARAI-JUKU  INA  LAGO 
KAWAGUCHI
Café da manhã* Saída do hotel e visita a Japan Ukiyoe Museum, museu que 
exibe uma vasta coleção de “ukiyo-e”, um tipo de estampa semelhante à xilo-
gravura que se desenvolveu no Japão a partir do século 17. Prosseguimento para 
Narai-Juku, antiga vila feudal, com tempo livre para andar por suas ruas antigas 
e, em seguida, parada na cidade de Ina para conhecer um dos pontos de destaque 
de fl orada de cerejeiras: o Parque do Castelo de Takato. Continuação para Lago 
Kawaguchi e acomodação em ryokan, hotel típico japonês, onde se terá uma vi-
vência cultural relaxando no onsen, as águas termais benéfi cas para a saúde, e 
apreciando um jantar típico. 

19/04 (Qui) – LAGO KAWAGUCHI  TÓQUIO
Café da manhã* Saída do hotel e passeio pela região do Lago Kawaguchi, pas-
sando pela Peninsula de Ubuyagasaki para apreciar a vista do Monte Fuji.  Subida 
até a 5a. Estação do Monte Fuji  e, em seguida,  prosseguimento para hotel em 
Tóquio. Almoço incluso.

20/04 (Sex) – TÓQUIO - WORKSHOP
Café da manhã* Dia de atividades culturais iniciando em Shunkaen Bonsai 
Garden com exposição de bonsai, a arte de criar uma representação miniaturizada 
da natureza na forma de uma árvore. A seguir, workshop de furoshiki, tradicional 
arte de embrulho com uso de tecido em forma quadrangular, que surgiu no Japão 
no período feudal. Após almoço, visita a Tokyo Skytree (observatório Tembo Deck 
a 350 metros de altura) e retorno ao hotel, passando pelo bairro de Ginza.

21/04 (Sáb) – TÓQUIO
Café da manhã* Dia livre.

22/04 (Dom) – TÓQUIO  DUBAI
Café da manhã* Parte da manhã livre para preparação da bagagem e check-out 
até as 11h00. Em horário adequado, traslado ao Aeroporto Internacional de Narita. 
(22h00) Embarque no voo EK319 da Emirates Airline com destino a Dubai.

23/04 (Seg) – DUBAI  SÃO PAULO
(04h15) Chegada ao aeroporto de Dubai. 
(08h35) Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo.
(16h30) Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.

MATSUMOTO: Hotel Buena Vista Matsumoto | LAGO KAWAGUCHI: Hotel 
Regina Kawaguchiko | TÓQUIO: Hotel Keio Plaza Tokyo

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

PACOTE AÉREO
E TERRESTRE USD 8.590,00 USD 7.390,00 USD 7.130,00

PACOTE TERRESTRE USD 7.190,00 USD 5.990,00 USD 5.730,00

Taxas de embarque e envio de bagagem USD 230,00

Valores válidos para mínimo de 15 participantes

NOITE EXTRA 
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

QUIOTO USD 375,00 USD 215,00 USD 195,00

TÓQUIO USD 365,00 USD 230,00 USD 190,00

Obs.: Os traslados de chegada e saída do Japão dos passageiros que adquirirem o Pacote Terrestre (sem aéreo) serão feitos em transporte regular utilizando “Airport Limosine Bus”
(sem assistência). Consulte valor adicional em caso de traslados em carro privativo.

O PACOTE INCLUI
• Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica a partir de São Paulo;
• 13 pernoites nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais inclusos;
• Café da manhã nos hotéis, 9 almoços e 2 jantares;
• Ônibus privativo para traslados e passeios com guia local falando português 
ou espanhol;

• Bilhete de trem Quioto/Fukui e de trem-bala Kanazawa/Iiyama;
• 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 mínimo de
   15 passageiros.
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ARTE E CULTURA

TORII - portão tradicional japonês com dois pilares verticais 
unidos no topo por uma trave horizontal. Geralmente encon-
trado na entrada dos santuários xintoístas, tem a função de 
marcar a fronteira entre o mundo sagrado do santuário e o 
mundo profano. 

SAKURA - a fl or de cerejeira típica do Japão. Há muitas va-
riedades de cerejeiras, e as formas das pétalas, as cores e o 
período de fl orada são diferentes. O desabrochar das fl ores 
começa no sul do Japão, em Okinawa (fi nal de janeiro), e vai 
avançando para o norte, até Hokkaido.

ROKETSU-ZOME - “roketsu” é uma tradicional forma de tin-
gimento de tecido, único em Quioto.  Usa-se um método an-
tigo em que a cera é usada para bloquear corantes na área 
desenhada à mão em pano.

KIMONO WEARING EXPERIENCE - experiência em vestir o 
quimono, traje típico japonés. Os participantes escolhem o 
seu quimono e acessórios e têm a ajuda de uma assistente 
para se vestir. Após posar para uma foto, breve caminhada 
pelas ruas ao redor.

WASHI-ZUKURI ECHIZEN - workshop em que se conhece a 
produção de “washi” (papel tradicional japonês) em Echizen, 
província de Fukui. Essa área tem produzido “washi” desde 
o século 6º e é considerada uma das maiores produtoras de 
papel de fabricação manual no Japão. 

SOBA-ZUKURI ECHIZEN - workshop para aprender a fa-
zer “soba”, tipo de macarrão japonês feito com trigo sar-
raceno. A região de Echizen está localizada em área de 
alta latitude, o que favorece a produção de trigo sarrace-
no de boa qualidade.

ORIGAMI - arte milenar japonesa de dobrar papel. Nas pri-
meiras dobraduras os papéis eram usados como adornos 
para embelezar as cerimônias religiosas xintoístas de co-
roação, casamentos, festivais, cerimônias ofi ciais e até como 
embrulho de presentes. 

WARA-ZAIKU - é o artesanato em palha. Durante o wor-
kshop, o participante vai passar pela experiência de tecer a 
palha e dar forma a um produto artesanal. 

ONSEN - termo japonês para designar águas termais (tem-
peratura acima dos 25°C); é geralmente considerado refú-
gio contra a vida estressante, por isso o ambiente é calmo 
e relaxante.  

KAISEKI RYORI - refeição tradicional em que são apre-
sentados variados pequenos pratos individuais em uma 
ordem que realça os contrastes do paladar. Consiste prin-
cipalmente em vegetais e peixe com preparo baseado em 
algas e cogumelos.

BONSAI - “bonsai” signifi ca “árvore em uma bandeja, vaso 
ou bacia”. É a arte de criar uma representação miniaturizada 
da natureza na forma de uma árvore. Tem origem numa an-
tiga prática chinesa de horticultura. No Japão, essa arte rece-
beu a infl uência do zen-budismo.

FUROSHIKI - é uma tradicional arte de embrulho usando te-
cido em forma quadrangular, que surgiu no Japão no período 
feudal. Há centenas de formas de embrulhar e amarrar esse 
tecido que pode apresentar padrões e tamanhos variados. 
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OSAKA

PEQUIM

XIAN

GUILIN

XANGAI

NARA

QUIOTO
TÓQUIO

LAGO
KAWAGUCHI

CHINA

COREIA
DO SUL

JAPÃO

CHENGDU

HANGZHOU

SUZHOU

 INCLUINDO O CENTRO DE CRIAÇÃO DO URSO PANDA E O FESTIVAL FUJI SHIBAZAKURA  ROTEIRO

09/04 (Seg) – SÃO PAULO  
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

10/04 (Ter) – SÃO PAULO  DUBAI
(01h25) Embarque no voo EK262 da Emirates Airline com destino a Dubai. 
(22h55) Chegada ao aeroporto de Dubai.

11/04 (Qua) – DUBAI  PEQUIM (China) 
(03h55) Conexão com o voo EK306 para Pequim.
(15h25) Chegada ao Aeroporto Internacional de Pequim, recepção e traslado ao
hotel. Jantar incluso. 

12/04 (Qui) – PEQUIM 
Café da manhã* Dia de passeio pela capital do país incluindo o Palácio Imperial, 
localizado na Cidade Proibida (o maior complexo palaciano imperial do mundo), 
os bairros tradicionais hutong para conhecer o modo antigo de vida dos pequine-
ses, a Praça da Paz Celestial (“Tiananmen”), uma imensa área cercada de edifícios 
importantes como a Torre Tiananmen, o Grande Hall do Povo, o Mausoléu de Mao 
Tsé Tung e o Monumento aos Heróis. Almoço incluso. Prosseguimento para o 
Teatro Nacional (parte externa) e visita ao Templo do Céu, local onde o imperador 
orava pedindo ou agradecendo as boas colheitas.

13/04 (Sex) – PEQUIM  A GRANDE MURALHA  PEQUIM
Café da manhã* Dia de passeio para conhecer a Grande Muralha, localizada a 
60km de Pequim, que foi construída para proteger o país de invasores há mais de 
dois mil anos. Almoço incluso. No retorno da viagem, visita às fábricas de arte 
em jade, matéria-prima de uso milenar e associada ao poder imperial, e arte cloi-
sonné (técnica de decoração de objetos metálicos usando esmalte vitrifi cado) e ao 
Estádio Ninho de Pássaro e Centro Aquático Cubo D’Água (parte externa). À noite, 
jantar tradicional incluindo o “Pato de Pequim”.

14/04 (Sáb) – PEQUIM  XIAN
Café da manhã* Saída do hotel e traslado ao aeroporto para embarque em 
voo com destino a Xian, berço da antiga civilização chinesa com uma história de 
mais três mil anos, dos quais mais de mil anos como capital de várias dinastias. 
Chegada, visita a Xian City Wall, uma das mais antigas e bem preservadas mura-
lhas da China, ao Pagode do Ganso Selvagem e traslado ao hotel. Almoço incluso.

15/04 (Dom) – XIAN
Café da manhã* Dia de passeio para conhecer o impressionante Museu dos 
Guerreiros e Cavalos de Terracota que exibe uma coleção de mais de oito mil fi -
guras em terracota em tamanho natural, descobertas próximas ao mausoléu do 
primeiro imperador da China, Qin Shi Huang (221 a 206 a.C.). Em seguida, visita 
a uma fábrica de artigos de seda. Almoço incluso. À noite, jantar com o tradi-
cional show de música e dança da Dinastia Tang, que governou durante o período 
considerado como época de ouro da China medieval (anos 618 a 907).

16/04 (Seg) – XIAN  CHENGDU  
Café da manhã* Embarque em voo para Chengdu, capital da província de 
Sichuan. Chegada e traslado ao hotel.

17/04 (Ter) – CHENGDU
Café da manhã* Pela manhã, visita ao Centro de Criação do Urso Panda de 
Chengdu, localizado na área metropolitana. Almoço incluso. À tarde, traslado 
à cidade de Leshan, a 140km de Chengdu, para um passeio de barco, onde se po-
derá apreciar à distância a magnifi cência do Grande Buda de Leshan (sem subir), a 
maior escultura de pedra de Buda do mundo.

18/04 (Qua) – CHENGDU  HANGZHOU 
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto e embarque em 
voo para Hangzhou, cidade conhecida como “Paraíso na Terra”. Chegada e tras-
lado ao hotel. 

19/04 (Qui) – HANGZHOU
Café da manhã* Pela manhã, cruzeiro pelo famoso Lago do Oeste, a principal 
atração da cidade. Almoço incluso. À tarde, prosseguimento para o Templo da 
Alma Escondida, um dos templos budistas mais importantes do sul da China e, em 
seguida, para o Pagode das Seis Harmonias (sem subir).

20/04 (Sex) – HANGZHOU  SUZHOU 
Café da manhã* Pela manhã, traslado à estação para embarque em trem com des-
tino à cidade de Suzhou, conhecida como a “Veneza do Oriente”, cujos jardins clás-
sicos são considerados Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Visita à Colina do 
Tigre e ao Jardim do Pescador. Almoço incluso. As malas grandes serão despachadas 
para Xangai. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa para um dia.

21/04 (Sáb) – SUZHOU  XANGAI
Café da manhã* Pela manhã, traslado à estação para embarque em trem com des-
tino a Xangai, a metrópole mais internacional da China. Chegada e traslado ao hotel. 

22/04 (Dom) – XANGAI
Café da manhã* Dia de passeio incluindo o magnífi co Jardim Yuyuan, o Templo 
do Buda de Jade, a Torre Pérola do Oriente, torre de TV que cria uma bela imagem 
inspirada num antigo poema chinês sobre pérolas grandes e pequenas caindo sobre 

China & Japão - PRIMAVERA
Saída: 09 de abril de 2018  - 22 dias de viagem



13

HOSPEDAGEM 
PEQUIM: Crowne Plaza Hotel Beijing Wangfujing | XIAN: Sheraton Xian North City 
Hotel  | CHENGDU: Sheraton Chengdu Lido Hotel | HANGZHOU: Landison Plaza Hotel
Hangzhou | SUZHOU: Pan Pacifi c Suzhou Hotel | XANGAI: Jin Jiang Tower Hotel

OSAKA: Hotel Nikko Osaka | QUIOTO: Hotel New Miyako Kyoto | LAGO 
KAWAGUCHI: Hotel Regina Kawaguchiko | TÓQUIO: Hotel Keio Plaza Tokyo

um prato de jade, e o Malecon (ou The Bund), um dos lugares mais espetaculares 
de Xangai onde se encontram as construções mais emblemáticas. Almoço incluso.

23/04 (Seg) – XANGAI  OSAKA (Japão)
Café da manhã* Pela manhã, saída do hotel e traslado ao aeroporto para em-
barque em voo com destino a Osaka. Chegada ao Aeroporto Internacional de 
Kansai, recepção e traslado ao hotel em Osaka.

24/04 (Ter) – OSAKA  NARA  QUIOTO
Café da manhã* Saída do hotel e início de passeio panorâmico pela cidade de 
Osaka com parada no Aquário Kaiyukan, um dos mais espetaculares aquários do 
Japão. A seguir,  partida rumo a Nara, cidade que foi capital do Japão de 710 a 
784, para conhecer o Parque de Nara, imensa área verde por onde circulam li-
vremente mais de 1.200 cervos, o Templo Todaiji que abriga o Daibutsu (grande 
estátua de bronze de Buda) e Kasuga Taisha, o santuário das lanternas de pedra. 
Prosseguimento para o hotel em Quioto. Almoço incluso.

25/04 (Qua) – QUIOTO
Café da manhã* Dia de passeio por Quioto, a capital imperial que durou mais 
de mil anos (de 794 a 1868). 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. Almoço incluso.

26/04 (Qui) – QUIOTO  SHIN-FUJI  FESTIVAL FUJI 
SHIBAZAKURA  LAGO KAWAGUCHI
Café da manhã* Partida da estação de trem de Quioto para a estação de Shin-
Fuji em shinkansen (trem-bala). Chegada e traslado a Fujikawaguchiko para par-

ticipar do “Festival Fuji Shibazakura”.  Num extenso campo situado aos pés do 
Monte Fuji, cerca de 800.000 fl ores shibazakura (fl ores de musgo) fl orescem de 
abril a maio nas cores rosa, branco ou púrpura. A seguir, traslado ao hotel e aco-
modação em ryokan (hotel estilo japonês) e jantar típico japonês. As malas 
grandes serão despachadas para Tóquio. Recomenda-se separar em uma mala de 
mão troca de roupa para um dia.

27/04 (Sex) – LAGO KAWAGUCHI  TÓQUIO
Café da manhã* Saída do hotel e partida para Tóquio, a capital que vai sediar os 
Jogos Olímpicos de 2020. 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). 
Almoço incluso. A seguir, traslado ao hotel.

28/04 (Sáb) – TÓQUIO
Café da manhã* Dia livre. Consulte sugestão de passeios.

29/04 (Dom) – TÓQUIO  DUBAI
Café da manhã* Parte da manhã livre para preparação da bagagem e check-out 
até as 11h00. Em horário adequado, traslado ao Aeroporto Internacional de Narita. 
(22h00) Embarque no voo EK319 da Emirates Airline com destino a Dubai.

30/04 (Seg) – DUBAI  SÃO PAULO
(04h15) Chegada ao aeroporto de Dubai.
(08h35) Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo.
(16h30) Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

PACOTE AÉREO
E TERRESTRE USD 9.750,00 USD 7.950,00 USD 7.750,00

PACOTE TERRESTRE USD 8.250,00 USD 6.450,00 USD 6.250,00

Taxas de embarque e envio de bagagem USD 380,00

Valores válidos para mínimo de 15 participantes

NOITE EXTRA 
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

PEQUIM USD 270,00 USD 145,00 USD 140,00

TÓQUIO USD 365,00 USD 230,00 USD 190,00

Obs.: O traslado de chegada na China dos passageiros que adquirirem o Pacote Terrestre (sem aéreo) será feito em transporte privativo e o de saída do Japão em transporte regular utili-
zando “Airport Limousine Bus” (sem assistência). Consulte valor adicional em caso de traslado em carro privativo no Japão.

 O PACOTE INCLUI
• Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica nos trechos internacio-   
   nais a partir de São Paulo;
• Passagem aérea dentro da Ásia em classe econômica;
• Passagem de trem-bala em classe turística dos trechos mencionados;
• 18 pernoites nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais inclusos;

• Café da manhã nos hotéis, 11 almoços e 4 jantares;
• Ônibus privativo para traslados e passeios 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 mínimo de
  15 passageiros.
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TÓQUIO

HAKODATE

KITAKAMI

MORIOKA

FAZENDA
KOIWAI

KAKUNODATE

AOMORI

HIROSAKI

SENDAI

AIZU WAKAMATSU

KINUGAWA ONSEN

NIKKO

YUZE ONSEN

Encantos do Norte do Japão - PRIMAVERA
Saída: 20 de abril de 2018  - 15 dias de viagem

ROTEIRO

20/04 (Sex) – SÃO PAULO  
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

21/04 (Sáb) – SÃO PAULO  DUBAI
(01h25) Embarque no voo EK262 da Emirates Airline com destino a Dubai. 
(22h55) Chegada ao aeroporto de Dubai.

22/04 (Dom) – DUBAI  TÓQUIO 
(02h40) Conexão com o voo EK318 para Tóquio.
(17h35) Chegada ao Aeroporto Internacional de Narita, recepção e traslado ao ho-
tel em Tóquio. 

23/04 (Seg) – TÓQUIO 
Café da manhã* Meio dia de passeio pela capital do Japão, que vai sediar as 
Olímpiadas de 2020, incluindo a torre de radiodifusão Tokyo Skytree (subida ao 
observatório Tembo Deck a 350 metros de altura), Templo Asakusa Kannon e suas 
populares lojas de suvenirs e Jardim Happoen com experência cultural participan-
do de uma cerimônia do chá. Almoço incluso. Restante do tempo livre.

24/04 (Ter) – TÓQUIO  (Norte de Tohoku) KITAKAMI  
MORIOKA
Café da manhã* Saída do hotel e caminhada até a estação para início da via-
gem ao norte de Tohoku para conhecer essa encantadora região em plena fl ora-
da das cerejeiras (sakura). Embarque em shinkansen (trem-bala) para a cidade de 
Kitakami. Chegada e traslado ao restaurante para almoço. A seguir, participação 
no Festival de Sakura do Parque Kitakami Tenshochi, que tem 10 mil árvores de 
cerejeira ao longo de seu rio. Prosseguimento para Morioka. Ao chegar, visita pa-
norâmica pela cidade cercada de belas montanhas,  passando pelo parque que 
abriga seu antigo castelo e pela famosa “Ishiwari-zakura”, uma cerejeira que cres-
ce no meio de uma grande pedra, e traslado ao hotel. As malas serão despachadas 
para Hakodate. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa para 
dois dias.

25/04 (Qua) – MORIOKA  FAZENDA KOIWAI  KAKUNODATE 
 YUZE ONSEN

Café da manhã* Saída do hotel para conhecer a Vila Morioka Tezukuri e parti-
cipar de workshops para produzir um brinquedo em madeira, o cavalo “Chagu-
Chagu Umako”, e macarrão lámen típico, o“Morioka Reimen”. Prosseguimento 
para Koiwai Farm, a fazenda mais antiga do Japão, para apreciar a bela paisa-
gem e um delicioso almoço. A seguir, partida para Yuze Onsen, com parada em 
Kakunodate para conhecer o Bairro dos Samurais e caminhar pelas suas antigas 
ruas. Chegada e traslado a hotel típico japonês. Jantar incluso.

26/04 (Qui) – YUZE ONSEN  HIROSAKI  AOMORI  
(Hokkaido) HAKODATE

Café da manhã* Pela manhã, visita a Akita Dog Museum, museu dedicado ao cão 
da raça Akita, e partida rumo a Hirosaki parando no percurso para almoçar. Ao 
chegar, visita ao Parque Hirosaki e seu castelo. Prosseguimento para a estação de 
Shin-Aomori e embarque no trem-bala “Hokkaido Shinkansen” que tem parte do 
percurso feito sob o mar. Chegada a Hakodate, em Hokkaido, e traslado ao hotel.

27/04 (Sex) – HAKODATE  SENDAI 

Café da manhã* Pela manhã, saída para conhecer o mercado matinal de peixes 
e frutos do mar de Hakodate, subida ao Monte Hakodate para uma espetacular 
vista da cidade e visita ao Parque Goryokaku (formato de estrela) e à sua torre de 
onde se tem uma vista magnífi ca do parque com suas árvores de cerejeiras em 
fl or. A seguir, traslado à estação de trem para embarque para Sendai. Almoço in-
cluso. Chegada e caminhada até o hotel. As malas serão despachadas para Tóquio. 
Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa para três dias.

28/04 (Sáb) – SENDAI 

Café da manhã* Dia de passeio com cruzeiro pela Baía de Matsushima que tem 
mais de 200 ilhotas cobertas de pinheiros – um dos cenários mais belos do Japão 
– e uma deliciosa experiência de “Ichigogari”, colheita e degustação de moran-
gos. Almoço incluso.
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HOSPEDAGEM 
TÓQUIO: Hotel Metropolitan Marunouchi | MORIOKA: Hotel Metropolitan 
Morioka New Wing | YUZE ONSEN: Yuze Hotel (ryokan)

HAKODATE: La Vista Hakodate Bay Hotel | SENDAI: Hotel Metropolitan Sendai | 
KINUGAWA ONSEN: Asaya Hotel (ryokan) | TÓQUIO: Keio Plaza Hotel Tokyo

29/04 (Dom) – SENDAI  KORIYAMA  AIZU WAKAMATSU 
 KINUGAWA ONSEN

Café da manhã* Saída do hotel e caminhada até a estação  para embarque em 
trem-bala para Koriyama. Chegada e visita à vila Yasuragi no Sato Aizu Mura, onde 
está localizada a grande estátua da Deusa da Misericórdia, em Aizu Wakamatsu. 
Prosseguimento para Ouchijuku, área de preservação histórica e, em seguida, 
para Kinugawa Onsen para hospedagem em ryokan (típico japonês) para relaxar 
em suas águas termais (onsen). Almoço e jantar inclusos.

30/04 (Seg) – KINUGAWA ONSEN  NIKKO  ASHIKAGA  
TÓQUIO

Café da manhã* Partida para Nikko Edomura, parque temático que recria o es-
tilo de vida do Japão do período Edo (1608 - 1868). Continuação para o Santuário 
Nikko Toshogu e Lago Chuzenji. Tempo livre. A seguir, prosseguimento para 
o Parque das Flores de Ashikaga para apreciar seus belos jardins de glicínias, 
azaléias e hortênsias. Término da viagem no hotel em Tóquio.

01/05 (Ter) – TÓQUIO  LAGO KAWAGUCHI & FESTIVAL FUJI 
SHIBAZAKURA  TÓQUIO
Café da manhã* Dia de passeio na região do Lago Kawaguchi e participação no 
“Festival Fuji Shibazakura”.  Num extenso campo situado aos pés do Monte Fuji, cer-

ca de 800.000 fl ores shibazakura (fl ores de musgo) 
fl orescem de abril a maio nas cores rosa, branco ou 
púrpura. Tempo livre.

02/05 (Qua) – TÓQUIO
Café da manhã* Dia livre. Consulte sugestão de 
passeios.

03/05 (Qui) – TÓQUIO  DUBAI
Café da manhã* Manhã livre. Check-out do ho-
tel até as 15h00. Em horário adequado, traslado ao Aeroporto Internacional 
de Narita.
(22h00) Embarque no voo EK319 da Emirates Airline com destino a Dubai.

04/05 (Sex) – DUBAI  SÃO PAULO
Café da manhã* Chegada ao aeroporto de Dubai.
(08h35) Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo.
(16h30) Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

PACOTE AÉREO
E TERRESTRE USD 8.250,00 USD 6.950,00 USD 6.750,00

PACOTE TERRESTRE USD 6.950,00 USD 5.650,00 USD 5.450,00

Taxas de embarque e envio de bagagem USD 130,00

Valores válidos para mínimo de 15 participantes

NOITE EXTRA 
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

TÓQUIO
METROPOLITAN 
MARUNOUCHI

USD 390,00 USD 270,00 USD 200,00

TÓQUIO
KEIO PLAZA USD 365,00 USD 230,00 USD 190,00

Obs.: Os traslados de chegada e saída do Japão dos passageiros que adquirirem o Pacote Terrestre (sem aéreo) serão feitos em transporte regular utilizando “Airport Limosine Bus”
(sem assistência). Consulte valor adicional em caso de traslados em carro privativo.

O PACOTE INCLUI
•  Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica a partir de São Paulo;
•  11 pernoites nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais inclusos;
•  Café da manhã nos hotéis, 7 almoços e 2 jantares;
•  Ônibus privativo para traslados e passeios com guia local falando português ou 

espanhol;

•  Japan Rail Pass (passe de trem) de 7 dias, tipo comum (consultar regras de ele-
gibilidade do passe);

•  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 mínimo de 

15 passageiros.
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HO CHI MINH CITY
SIEM REAP

BANCOC

HANÓI

TRANG AN

MYANMAR

VIETNÃCAMBOJA

TAILÂNDIA

LAOS

SINGAPURA

MALÁSIA

ROTEIRO

01/05 - 06/11 (Ter) – SÃO PAULO  
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

02/05 - 07/11 (Qua) – SÃO PAULO  DUBAI
(01h25) Embarque no voo EK262 da Emirates Airline com destino a Dubai. 
(22h55) Chegada ao aeroporto de Dubai.

03/05 - 08/11 (Qui) – DUBAI  BANCOC (Tailândia) 
(03h00) Conexão com o voo EK384 para Bancoc. 
(12h15) Chegada a Bancoc, capital da Tailândia, recepção e traslado ao hotel. 
Almoço incluso. Restante do tempo livre.

04/05 - 09/11 (Sex) – BANCOC
Café da manhã* Dia de passeio pela cidade visitando Wat Pho (Templo do Buda 
Reclinado) e o Grande Palácio que, além de ser um dos mais belos exemplos 
das cortes de Sião (nome anterior da Tailândia), abriga o maravilhoso Buda de 
Esmeralda, o mais venerado no país. A seguir, tempo livre no grande complexo 
comercial Central World Plaza. À noite, jantar com show de dança tradicional 
tailandesa.

05/05 - 10/11 (Sáb) – BANCOC  DAMNOEN SADUAK  
BANCOC
Café da manhã* Dia de passeio no Mercado Flutuante Damnoen Saduak, o mais 
importante e pitoresco mercado do país. Almoço incluso no Thai Village Cultural 
Show no Jardim das Rosas, local de apresentação de danças tradicionais, boxe tai-
landês, luta de espadas, acrobacia de elefantes, entre outros.

06/05 - 11/11 (Dom) – BANCOC   AYUTTHAYA  BANCOC
Café da manhã* Meio dia de passeio em Ayutthaya, antiga capital do reino de 
Sião, cujas grandiosas ruínas são ainda objeto de escavações arqueológicas (a 
70km de Bancoc). Visita ao Palácio de Verão, cuja reconstrução é uma mistura de 
estilos arquitetônicos europeu, tailandês e chinês, e ao templo Wat Mahathat, fa-
moso pela imagem da cabeça de Buda abraçada pelos galhos de uma árvore. A 
seguir, passeio no lombo de elefante. Almoço incluso. Após retorno a Bancoc, 
restante do tempo livre. Sugestão: visita a Asiatique the Riverfront, um imenso sho-
pping de rua com variadas lojas, bares, restaurantes e opções de entretenimento.

07/05 - 12/11 (Seg) – BANCOC  SIEM REAP (Camboja)
Café da manhã* Saída do hotel  e traslado ao aeroporto para embarque em voo 
com destino a Siem Reap, cidade que se desenvolveu pela proximidade com o 
magnífi co complexo de Angkor – capital do Império Khmer que dominou parte 
do sudeste da Ásia entre os séculos 9 e 15. Chegada, recepção e traslado ao hotel.  
À noite, Show de Dança Apsara. Jantar incluso.

08/05 - 13/11 (Ter) – SIEM REAP 
Café da manhã* Pela manhã, saída do hotel em tuk-tuk (triciclo motorizado com 

cabine) para visitar o Portão Sul do Templo Angkor Thom, que hospeda construções 
como o Bayon, com suas mais de 200 esculturas de rostos de sorriso enigmático, e o 
templo Ta Prohm, famoso pelas árvores que crescem sobre suas ruínas e cenário de 
fi lme hollywoodiano. Retorno ao hotel para descanso. Almoço incluso.  À tarde, 
visita ao maior templo religioso do mundo: o santuário hindu-budista Angkor Wat, 
construído no início do séc. 12. 
Nota: Durante a vista à Torre Bakan do Templo de Angkor Wat, os visitantes devem 
estar vestidos adequadamente cobrindo os ombros e joelhos (shorts, minisaias ou ber-
muda são proibidos); crianças menores de 12 anos não são autorizadas a subir na torre.

09/05 - 14/11 (Qua) – SIEM REAP  HANOI (Vietnã)
Café da manhã* Saída do hotel pela manhã e visita ao Museu Nacional d’Angkor, 
a Les Chantiers-Écoles Artisans D’Angkor - uma organização social de ensino de 
artesanato em madeira e escultura em pedra no estilo tradicional da arte cambo-
jana - e a Angkor Silk Farm, local de produção da seda khmer. Almoço incluso.  A 
seguir, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Hanoi, capital 
do Vietnã. Chegada, recepção e traslado ao hotel.

10/05 - 15/11 (Qui) – HANOI
Café da manhã* Dia de passeio por Hanoi para conhecer o Mausoléu de Ho Chi 
Minh – o herói da independência do Vietnã, e a aérea do Palácio Presidencial (par-
te externa), o Pagode de Um Pilar, Old Quarter (a parte antiga da cidade) e o mural 
da cidade, uma obra de arte de 4km de comprimento que é o maior mosaico de 
cerâmica do mundo. Almoço incluso. A seguir, visita ao Templo da Literatura, 
passeio panorâmico pela Opera House, Lago Hoan Kiem e Templo Ngoc Son, cha-
mado de Templo da Montanha de Jade, e traslado ao teatro para assistir ao mun-
dialmente conhecido Water Puppet Show, um espetáculo tradicional de marione-
tes que tem raízes no século 11. 

Sudeste Asiático - TAILÂNDIA, CAMBOJA, VIETNÃ E SINGAPURA
Saída: 01 de maio de 2018  - 18 dias de viagem
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11/05 - 16/11 (Sex) – HANOI  TRANG AN  HANOI
Café da manhã* Dia de viagem ao sul de Hanoi, em direção à província de Ninh 
Binh para conhecer a idílica paisagem das áreas rurais vietnamitas do complexo 
ecológico de Trang An, Patrimônio Mundial da Unesco,  localizado ao sul do delta 
do Rio Vermelho, com seus campos de arrozais, picos de rochas calcárias, caver-
nas que vão ser exploradas em pequenos botes tradicionais navegando pelo rio. 
Almoço incluso.

12/05 - 17/11 (Sáb) – HANOI  BAÍA DE HALONG  HANOI
Café da manhã* Dia de passeio na Baía de Halong, também Patrimônio Mundial 
da Unesco, incluindo um cruzeiro de barco para desfrutar de um espetacular ce-
nário de mais de duas mil ilhas de formação calcária cobertas por vegetação que 
se elevam das serenas águas verde-esmeralda do Golfo de Tonkin, com parada em 
uma bela gruta para exploração.  Almoço incluso a bordo do barco. 

13/05 - 18/11 (Dom) – HANOI  HO CHI MINH CITY 
Café da manhã* Em horário adequado, saída do hotel e traslado ao aeroporto 
para embarque com destino a Ho Chi Minh City, antiga Saigon. Chegada, recepção 
e visita panorâmica pela cidade, passando pela Catedral de Notre Dame, Correio 
Central, Palácio da Reunifi cação e Opera House (parte externa) com término no 
hotel. Almoço incluso. À noite, cruzeiro pelo Rio Saigon com jantar a bordo. 

14/05 - 19/11 (Seg) – HO CHI MINH CITY  CU CHI  
HO CHI MINH CITY
Café da manhã* Dia de visita aos túneis de Cu Chi (a 70km de Ho Chi Minh City), 
um surpreendente complexo de túneis subterrâneos usados durante a Guerra do 
Vietnã. No retorno, visita ao museu da guerra do Vietnã e ao Mercado Ben Thanh.  
Almoço incluso. 

15/05 - 20/11 (Ter) – HO CHI MINH CITY  SINGAPURA
Café da manhã* Pela manhã, saída do hotel e traslado ao aeroporto para em-
barque em voo com destino a Singapura, cidade-estado eleita como um dos me-
lhores lugares do mundo para se viver e visitar: moderna, segura, multicultural e 
meca de compras.  Chegada, recepção e traslado ao hotel. 

16/05 - 21/11 (Qua) – SINGAPURA
Café da manhã* Dia de passeio pela cidade incluindo  National Orchid Garden, 
localizado no Jardim Botânico, o Parque Merlion, com sua famosa estátua do ani-
mal mítico que simboliza a cidade, Chinatown e Monte Faber. Travessia em bon-
dinho (cablecar) até a Ilha Sentosa. Tempo livre no resort que dispõe de várias 
opções de entretenimento como Unversal Studios Singapore, Tiger Sky Tower, 
Reino das Borboletas e Insetos e uma das maiores coleções de animais aquáticos 
do mundo, o Sea Aquarium. Almoço incluso. 

17/05 - 22/11 (Qui) – SINGAPURA
Café da manhã* Pela manhã, visita à estufas do Garden By the Bay, um jar-
dim botânico de design e projeto arquitetônico ousado e moderno que abriga as 
Supertrees, jardins verticais que coletam água da chuva e geram energia solar, e 
a Marina Bay Sands Sky Park. Tarde livre para caminhar pela Orchard Road, prin-
cipal via comercial da cidade. Almoço incluso. À noite, em horário adequado, 
traslado ao aeroporto. 

18/05 - 23/11 (Sex) – SINGAPURA  DUBAI  SÃO PAULO
(01h40) Embarque no voo EK405 da Emirates Airline com destino a Dubai. 
(04h50) Chegada ao aeroporto de Dubai. 
(08h35) Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo. 
(16h30) Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

PACOTE AÉREO
E TERRESTRE USD 8.390,00 USD 6.850,00 USD 6.820,00

PACOTE TERRESTRE USD 7.140,00 USD 5.550,00 USD 5.520,00

Taxas de embarque e envio de bagagem USD 350,00
Valores válidos para mínimo de 15 participantes

NOITE EXTRA 
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

BANCOC USD 240,00 USD 130,00 USD 120,00

SINGAPURA USD 380,00 USD 215,00 USD 200,00

Obs.: O traslado de chegada na Tailândia e o de saída em Singapura para os passageiros que adquirirem o Pacote Terrestre (sem aéreo) será feito em transporte privativo.

HOSPEDAGEM 
BANCOC: Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers | SIEM REAP: Prince D’Angkor 
Hotel & Spa | HANOI: Hilton Hanoi Opera Hotel

HO CHI MINH CITY: Hotel Magestic Saigon
SINGAPURA: Concorde Hotel Singapore

O PACOTE INCLUI
• Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica nos trechos 
 internacionais a partir de São Paulo;
• Passagem aérea dentro da Ásia em classe econômica;
• 14 pernoites e 1 late check-out nos hotéis mencionados ou em similares com 
 impostos locais inclusos;

• Café da manhã nos hotéis, 12 almoços e 3 jantares;
• Ônibus privativo para traslados e passeios com guia local falando 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 mínimo 
 de 15 passageiros.
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TÓQUIO

HAKODATE

LAGO TOYA

SAPPORO

OTARU

NOBORIBETSU

OKINAWA

ROTEIRO

02/05 (Qua) – SÃO PAULO  
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

03/05 (Qui) – SÃO PAULO  DUBAI
(01h25) Embarque no voo EK262 da Emirates Airline com destino a Dubai. 
(22h55) Chegada ao aeroporto de Dubai.

04/05 (Sex) – DUBAI  TÓQUIO
(02h40) Conexão com o voo EK318 para Tóquio. 
(17h35) Chegada ao Aeroporto Internacional de Narita, recepção e traslado ao ho-
tel em Tóquio.

05/05 (Sáb) – TÓQUIO
Café da manhã* Dia de passeio pela capital do Japão incluindo o Santuário 
Meiji Jingu (dedicado aos espíritos deifi cados do Imperador Meiji e sua consorte, 
a Imperatriz Shoken) que, localizado numa grande área verde, propicia uma rela-
xante caminhada até chegar ao santuário, a Praça do Palácio Imperial, a torre de 
radiodifusão Tokyo Skytree (subida ao observatório Tembo Deck a 350 metros de 
altura) e o Templo Asakusa Kannon com suas populares lojas de suvenirs. Almoço 
incluso.

06/05 (Dom) – TÓQUIO  HAKODATE (Hokkaido)
Café da manhã* Pela manhã, saída do hotel e traslado ao aeroporto para em-
barque em voo doméstico com destino a Hakodate. Chegada ao Aeroporto de New 
Chitose, recepção e início de passeio com subida ao Monte Hakodate de bondinho 
para usufruir de uma das mais belas vistas panorâmicas do Japão: Hakodate, a 
cidade portuária que se desenvolveu a partir do comércio com países estrangei-
ros no fi nal do século 19. Continuação para Motomachi, antigo bairro residencial 
dos comerciantes estrangeiros, onde se destacam a Catedral Ortodoxa Russa e o 
Antigo Consulado Britânico entre outras construções, e, a seguir, traslado ao hotel.
As malas serão despachadas para Sapporo. Recomenda-se separar em uma mala de 
mão troca de roupa para dois dias.

07/05 (Seg) – HAKODATE  LAGO TOYA  NOBORIBETSU 
Café da manhã* Pela manhã, visita a Hakodate Seafood Market, mercado mati-
nal de frutos do mar, e ao Parque e Torre Goryokaku, de cujo observatório se pode 
ver a impressionante fortaleza em formato de estrela envolta em sakura, a fl or de 
cerejeira. Após almoço, partida para o Lago Toya, localizada no Parque Nacional 
Shikotsu Toya. De formato circular, o lago tem origem vulcânica com águas que 
nunca congelam mesmo durante o inverno rigoroso. Ao chegar, minicruzeiro de 
barco para apreciar a vista de vulcões e seu magnífi co entorno. Prosseguimento 
para Noboribetsu. Chegada e traslado para um ryokan (hotel típico japonês) onde 
se poderá desfrutar de um banho termal relaxante e apreciar a tradicional culiná-
ria japonesa durante o jantar.

08/05 (Ter) – NOBORIBETSU  SAPPORO
Café da manhã* Dia de passeio em Noboribetsu incluindo Jigokudani ou “Vale 
do Inferno”, uma região de atividades vulcânicas que servem de fonte para as ter-
mas de águas quentes de Noboribetsu, e Shiraoi Ainu Museum, uma vila-museu 

dedicada ao povo indígena ainu, originários do norte do Japão. Após almoço, 
prosseguimento para a Vila Histórica de Hokkaido, local onde se pode conhecer 
a história de Hokkaido, de 1868 a 1989, através de suas instalações como constru-
ções históricas - residências, escolas, casas de fazenda -  e de atividades interati-
vas. Continuação para Sapporo. Chegada e traslado ao hotel. 

09/05 (Qua) – SAPPORO  OTARU  SAPPORO
Café da manhã* Dia de passeio em Otaru, principal porto na costa do Mar do 
Japão, incluindo visita à fábrica que produz o famoso biscoito de chocolate “Shiroi 
Koibito”, à fábrica de cristais “Kitaichi Glass” e ao Museu de Caixa de Música e ca-
minhada pelo charmoso Canal de Otaru. Almoço incluso.

10/05 (Qui) – SAPPORO
Café da manhã* Meio dia de passeio em Sapporo conhecendo Nijo Market, um 
mercado público onde se vendem produtos locais frescos e frutos do mar como ca-
ranguejo, ovas de salmão, ouriço do mar e variados tipos de peixes, Old Hokkaido 
Government Building, mais conhecido como “Red Bricks” (tijolos vermelhos), a 
Torre do Relógio e o Parque Odori que se estende por um quilômetro e meio de 
espaço verde, dividindo a cidade em norte e sul. Tarde livre.

11/05 (Sex) – SAPPORO  OKINAWA
Café da manhã* Saída do hotel e traslado ao aeroporto para embarque em voo 
doméstico com destino a Okinawa. Chegada, recepção e traslado ao hotel, loca-
lizado no Okinawa National Beach Park, que tem 800 metros de praia de areias 
brancas naturais. Restante do tempo livre aproveitar o resort.

Os Extremos do Japão - HOKKAIDO E OKINAWA
Saída: 02 de maio de 2018  - 17 dias de viagemINÉDITO!
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HOSPEDAGEM 
TÓQUI: Keio Plaza Hotel Tokyo  | HAKODATE: La Vista Hakodate Bay Hotel  
NOBORIBETSU: Hotel Noboribetsu Sekisuitei | SAPPORO: Mercure Hotel Sapporo 

12/05 (Sáb) – OKINAWA (Lado Norte)
Café da manhã* Dia de passeio iniciando com visita a Okinawa Ocean Expo 
Park e seu Churaumi Aquarium, aquário com 77 tanques que abriga no maior 
deles tubarões-baleia, arraias manta e várias espécies de peixe. Prosseguimento 
para a fábrica de cerveja local Orion Beer e, após almoço, para o mirante da 
Plataforma de Manzamo – um singular rochedo com formato de tromba de ele-
fante, muito popular por proporcionar uma vista espetacular do mar de cor azul 
intenso e dos recifes de corais. Restante do tempo livre para aproveitar o resort.

13/05 (Dom) – OKINAWA (Lado Sul)
Café da manhã* Saída do hotel e visita incluindo o Museu Memorial da Paz, o 
Parque Okinawa World para conhecer a Caverna Gyokusendo, uma caverna sub-
terrânea de 5km de comprimento formada há 300.000 anos.  Almoço incluso. 
Na sequência, visita ao Mercado Público Makishi, localizado na área do “matiguá” 
e Kokusai Dori, a famosa avenida comercial de Naha, capital de Okinawa. Término 
do passeio no hotel. 

14/05 (Seg) – OKINAWA  TÓQUIO
Café da manhã* Em horário adequado, saída do hotel e visita ao Castelo Shuri, 
residência dos monarcas do antigo Reino de Ryukyu e traslado ao aeroporto para 

embarque em voo doméstico com destino a Tóquio. Chegada ao Aeroporto de 
Haneda, recepção e traslado ao hotel. Restante do tempo livre.

15/05 (Ter) – TÓQUIO
Café da manhã* Dia livre. Consulte passeios opcionais.

16/05 (Qua) – TÓQUIO
Café da manhã* Dia livre.

17/05 (Qui) – TÓQUIO  DUBAI
Café da manhã* Parte da manhã livre para preparação da bagagem e 
check-out até as 11h00. Em horário adequado, traslado ao Aeroporto Internacional 
de Narita. 22h00 – Embarque no voo EK319 da Emirates Airline com destino a 
Dubai.

18/05 (Sex) – DUBAI  SÃO PAULO
(04h15) Chegada ao aeroporto de Dubai. 
(08h35) Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo. 
(16h30) Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

OKINAWA: Rizzan Sea Park Hotel Tancha Bay | OKINAWA: Daiwa Roynet Hotel 
Naha Omoromachi | TÓQUIO: Hotel Keio Plaza Tokyo

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

PACOTE AÉREO
E TERRESTRE USD 8.990,00 USD 7.690,00 USD 7.540,00

PACOTE TERRESTRE USD 7.790,00 USD 6.490,00 USD 6.340,00

Taxas de embarque e envio de bagagem USD 150,00

Valores válidos para mínimo de 15 participantes

NOITE EXTRA 
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

TÓQUIO USD 365,00 USD 230,00 USD 190,00

Obs.: Os traslados de chegada e saída do Japão dos passageiros que adquirirem o Pacote Terrestre (sem aéreo) serão feitos em transporte regular utilizando “Airport Limosine Bus” (sem 
assistência). Consulte valor adicional em caso de traslados em carro privativo.

O PACOTE INCLUI
• Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica a partir de São Paulo;
• Passagem aérea doméstica no Japão;
• 13 pernoites nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais inclusos;
• Café da manhã nos hotéis, 7 almoços e 1 jantar;
• Ônibus privativo para traslados e passeios 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 mínimo de 
 15 passageiros.
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OSAKA NARA

TÓQUIO

QUIOTO

OTARU

FUKAGAWA

BIEI

FURANO
ASAHIKAWA

Japão Quatro Estações - VERÃO
Saída: 06 de julho de 2018  - 16 dias de viagem

ROTEIRO

06/07 (Sex) – SÃO PAULO  
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

07/07 (Sáb) – SÃO PAULO  DUBAI
(01h25) Embarque no voo EK262 da Emirates Airline com destino a Dubai. 
(22h55) Chegada ao aeroporto de Dubai.

08/07 (Dom) – DUBAI  OSAKA
(03h30) Conexão com o voo EK316 para Osaka.
(17h40) Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai, recepção e traslado ao 
hotel em Osaka. 

09/07 (Seg) – OSAKA  NARA  OSAKA
Café da manhã* Dia de passeio com início em Osaka, um grande polo industrial 
e fi nanceiro, passando pelos pontos turísticos mais interessantes da cidade e vi-
sita ao Osaka Aquarium Kaiyukan, um dos aquários mais espetaculares do Japão. 
Continuação para Nara, capital do Japão de 710 a 784 e centro de fl orescimen-
to cultural de forte infl uência da China, para conhecer o Parque de Nara, imensa 
área verde por onde circulam livremente mais de 1.200 cervos que são protegi-
dos como tesouro nacional, o Templo Todaiji com o Daibutsu (grande estátua de 
bronze de Buda), e Kasuga Taisha, o santuário xintoísta das  lanternas de pedra. 
Almoço incluso.

10/07 (Ter) – OSAKA 
Café da manhã* Dia de visita a Universal Studios Japan, o primeiro parque temá-
tico da marca Universal Studios na Ásia. Tem atrações populares como “O Universo 
de Harry Porter”,  “Parque Jurássico” e a área dos “Minions”, a maior do mundo.

11/07 (Qua) – OSAKA  QUIOTO 
Café da manhã* Saída do hotel e partida rumo a Quioto, a capital imperial que 
durou mais de mil anos (de 794 a 1868) e deixou um legado de grande riqueza 
histórica e cultural: templos, santuários e outras estruturas de inestimável valor. 
Visita ao Templo Kiyomizu e sua bela varanda de madeira, ao Santuário Fushimi 
Inari, famoso pelos seus milhares de portões avermelhados, ao Templo Kinkakuji, 
conhecido como o “Pavilhão Dourado”. Almoço incluso.

12/07 (Qui) – QUIOTO
Café da manhã* Pela manhã, visita a Arashiyama, uma das áreas turísticas mais 
populares de Quioto, repleta de santuários e templos, tendo como grande atra-
ção os bosques de bambu. Tarde livre. As malas serão despachadas para Tóquio. 
Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa para um dia. 

13/07 (Sex) – QUIOTO  TÓQUIO
Café da manhã* Pela manhã, partida de Quioto em shinkansen (trem-bala) com 
destino a Tóquio. Chegada e início de passeio pela capital do Japão. Visita à Praça 
do Palácio Imperial, Asakusa Kannon , o templo mais antigo da cidade e muito 
popular pelas lojas de suvenirs, e Tokyo Skytree (observatório Tembo Deck a 350 

metros de altura). Almoço incluso (lunch box). A seguir, traslado ao hotel.

14/07 (Sáb) – TÓQUIO  SAPPORO
Café da manhã* Pela manhã, traslado ao aeroporto para embarque em voo do-
méstico com destino a Sapporo, a capital de Hokkaido. Chegada e início de passeio 
pelos pontos essenciais da cidade: Antigo Prédio do Governo de Hokkaido, cons-
truído em estilo neobarroco conhecido como “Red Brick” (tijolo vermelho), Torre 
do Relógio, um marco histórico e cultural, Parque Odori que se estende por um 
quilômetro e meio de espaço verde, dividindo a cidade em norte e sul, e Museu 
da Cervejaria Sapporo. Almoço incluso. Após jantar no Sapporo Beer Garden, 
traslado ao hotel.

15/07 (Dom) – SAPPORO  OTARU  SAPPORO
Café da manhã* Dia de passeio em Otaru, principal porto na costa do Mar do 
Japão, incluindo visita à fábrica que produz o famoso biscoito de chocolate “Shiroi 
Koibito”, a fábrica de cristais “Kitaichi Glass” e o Museu de Caixa de Música e cami-
nhada pelo charmoso Canal de Otaru. Almoço incluso.

16/07 (Seg) – SAPPORO  FUKAGAWA  BIEI  FURANO
Café da manhã* Partida para a região de fazendas de fl ores. Em Fukagawa, vi-
sita à fazenda Himawari no Sato, que tem o maior jardim de girassóis do Japão. 
Continuação para Biei, vila cercada de vastos campos e colinas, passando pelo 
Observatório Hokusei no Oka para apreciar a pitoresca paisagem de seu entor-
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HOSPEDAGEM 
OSAKA: Hotel Nikko Osaka | QUIOTO: Hotel New Miyako Kyoto 
SAPPORO: Hotel Monterey Sapporo 

no e pela Colina Zerubu, um lindo parque de fl ores. A seguir, parada na Fazenda 
Tomita, célebre por sua plantação de lavanda. Término da viagem no hotel em 
Furano. Almoço e jantar inclusos.

17/07 (Ter) – FURANO  ASAHIKAWA  SAPPORO  
TÓQUIO
Café da manhã* Saída do 
hotel rumo a Asahikawa para 
conhecer o Jardim Zoológico 
Asahiyama que abriga muitos 
animais nativos de Hokkaido, 
além de ursos polares, maca-
cos, girafas e outros animais 
selvagens. Após a visita, re-
torno para Sapporo, terminando a viagem no 
Aeroporto de New Chitose para embarque em voo com destino a Tóquio. Chegada 
ao Aeroporto de Haneda e traslado ao hotel em Tóquio. 

18/07 (Qua) – TÓQUIO
Café da manhã* Dia de passeio em Nikko incluindo o complexo do Santuário 
Toshogu, local onde está o mausoléu de Ieyasu Tokugawa, o fundador do xogu-
nato Tokugawa que governou o Japão por mais de 250 anos, o Lago Chuzenji e  

Edomura, parque temático que recria o estilo de vida do Japão do período Edo 
(1608 - 1868). Almoço incluso.

19/07 (Qui) – TÓQUIO
Café da manhã* Dia livre. Sugestão de passeios e compras: Akihabara (eletrôni-
cos), Shibuya (lojas de departamentos), Ueno/Okachimachi (zoológico/comércio po-
pular), Harajuku (lojas de roupa para jovens na Takeshita-doori ou lojas de grifes 
na Omotesando-doori), Ginza (lojas de departamentos e de grifes famosas), Nakano 
Broadway (animê, mangá, cosplay), ou turismo nas proximidades de Tóquio como 
Tokyo Disney Resort, Yokohama, Kamakura e outros.

20/07 (Sex) – TÓQUIO  DUBAI
Café da manhã* Manhã livre. Check-out do hotel até as 16h00. Em horário ade-
quado, traslado ao Aeroporto Internacional de Narita.
(22h00) Embarque no voo EK319 da Emirates Airline com destino a Dubai.

21/07 (Sáb) – DUBAI  SÃO PAULO
(03h40) Chegada ao aeroporto de Dubai. 
(08h35) Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo.
(16h30) Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.

FURANO: New Furano Prince Hotel 
TÓQUIO: Hotel Keio Plaza Tokyo

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

PACOTE AÉREO
E TERRESTRE USD 7.990,00 USD 7.300,00 USD 7.190,00

PACOTE TERRESTRE USD 6.790,00 USD 6.100,00 USD 5.990,00

Taxas de embarque e envio de bagagem USD 130,00

Valores válidos para mínimo de 15 participantes

NOITE EXTRA 
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

OSAKA USD 380,00 USD 205,00 USD 190,00

TÓQUIO USD 365,00 USD 230,00 USD 190,00

Obs.: Os traslados de chegada e saída do Japão dos passageiros que adquirirem o Pacote Terrestre (sem aéreo) serão feitos em transporte regular utilizando “Airport Limosine Bus” (sem 
assistência). Consulte valor adicional em caso de traslados em carro privativo.

O PACOTE INCLUI
• Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica a partir de São Paulo;
• Passe aéreo Tóquio/Sapporo/Tóquio;
• 12 pernoites + 1 late check-out  nos hotéis mencionados ou em similares com 
   impostos locais inclusos;
• Café da manhã nos hotéis, 7 almoços e 2 jantares;
• Ônibus privativo para traslados e passeios com guia local falando português 
   ou espanhol;

• Bilhete de trem-bala Quioto/Tóquio;
• 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 mínimo de
  15 passageiros.
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XIAN
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SUZHOU

 INCLUINDO O CENTRO DE CRIAÇÃO DO URSO PANDA E HAKONE COM VISTA DO MONTE FUJI  ROTEIRO

14/10 (Dom) – SÃO PAULO  
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

15/10 (Seg) – SÃO PAULO  DUBAI
(01h25) Embarque no voo EK262 da Emirates Airline com destino a Dubai. 
(22h55) Chegada ao aeroporto de Dubai.

16/10 (Ter) – DUBAI  PEQUIM (China) 
(03h55) Conexão com o voo EK306 para Pequim.
(15h25) Chegada ao Aeroporto Internacional de Pequim, recepção e traslado ao
hotel. Jantar incluso. 

17/10 (Qua) – PEQUIM 
Café da manhã* Dia de passeio pela capital do país incluindo o Palácio Imperial, 
localizado na Cidade Proibida (o maior complexo palaciano imperial do mundo), 
os bairros tradicionais hutong para conhecer o modo antigo de vida dos pequine-
ses, a Praça da Paz Celestial (“Tiananmen”), uma imensa área cercada de edifícios 
importantes como a Torre Tiananmen, o Grande Hall do Povo, o Mausoléu de Mao 
Tsé Tung e o Monumento aos Heróis. Almoço incluso. Prosseguimento para o 
Teatro Nacional (parte externa) e visita ao Templo do Céu, local onde o imperador 
orava pedindo ou agradecendo as boas colheitas.

18/10 (Qui) – PEQUIM  A GRANDE MURALHA  PEQUIM
Café da manhã* Dia de passeio para conhecer a Grande Muralha, localizada a 
60km de Pequim, que foi construída para proteger o país de invasores há mais de 
dois mil anos. Almoço incluso. No retorno da viagem, visita às fábricas de arte 
em jade, matéria-prima de uso milenar e associada ao poder imperial, e arte cloi-
sonné (técnica de decoração de objetos metálicos usando esmalte vitrifi cado) e ao 
Estádio Ninho de Pássaro e Centro Aquático Cubo D’Água (parte externa). À noite, 
jantar tradicional incluindo o “Pato de Pequim”.

19/10 (Sex) – PEQUIM  XIAN
Café da manhã* Saída do hotel e traslado ao aeroporto para embarque em 
voo com destino a Xian, berço da antiga civilização chinesa com uma história de 
mais três mil anos, dos quais mais de mil anos como capital de várias dinastias. 
Chegada, visita a Xian City Wall, uma das mais antigas e bem preservadas mura-
lhas da China, ao Pagode do Ganso Selvagem e traslado ao hotel. Almoço incluso.

20/10 (Sáb) – XIAN
Café da manhã* Dia de passeio para conhecer o impressionante Museu dos 
Guerreiros e Cavalos de Terracota que exibe uma coleção de mais de oito mil fi -
guras em terracota em tamanho natural, descobertas próximas ao mausoléu do 
primeiro imperador da China, Qin Shi Huang (221 a 206 a.C.). Em seguida, visita 
a uma fábrica de artigos de seda. Almoço incluso. À noite, jantar com o tradi-
cional show de música e dança da Dinastia Tang, que governou durante o período 
considerado como época de ouro da China medieval (anos 618 a 907).

21/10 (Dom) – XIAN  CHENGDU  
Café da manhã* Embarque em voo para Chengdu, capital da província de 
Sichuan. Chegada e traslado ao hotel.

22/10 (Seg) – CHENGDU
Café da manhã* Pela manhã, visita ao Centro de Criação do Urso Panda de 
Chengdu, localizado na área metropolitana. Almoço incluso. À tarde, traslado 
à cidade de Leshan, a 140km de Chengdu, para um passeio de barco, onde se po-
derá apreciar à distância a magnifi cência do Grande Buda de Leshan (sem subir), a 
maior escultura de pedra de Buda do mundo.

23/10 (Ter) – CHENGDU  HANGZHOU 
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto e embarque em 
voo para Hangzhou, cidade conhecida como “Paraíso na Terra”. Chegada e tras-
lado ao hotel. 

24/10 (Qua) – HANGZHOU
Café da manhã* Pela manhã, cruzeiro pelo famoso Lago do Oeste, a principal 
atração da cidade. Almoço incluso. À tarde, prosseguimento para o Templo da 
Alma Escondida, um dos templos budistas mais importantes do sul da China e, em 
seguida, para o Pagode das Seis Harmonias (sem subir).

25/10 (Qui) – HANGZHOU  SUZHOU 
Café da manhã* Pela manhã, traslado à estação para embarque em trem com des-
tino à cidade de Suzhou, conhecida como a “Veneza do Oriente”, cujos jardins clás-
sicos são considerados Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Visita à Colina do 
Tigre e ao Jardim do Pescador. Almoço incluso. As malas grandes serão despachadas 
para Xangai. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa para um dia.

26/10 (Sex) – SUZHOU  XANGAI
Café da manhã* Pela manhã, traslado à estação para embarque em trem com des-
tino a Xangai, a metrópole mais internacional da China. Chegada e traslado ao hotel. 

27/10 (Sáb) – XANGAI
Café da manhã* Dia de passeio incluindo o magnífi co Jardim Yuyuan, o Templo 
do Buda de Jade, a Torre Pérola do Oriente, torre de TV que cria uma bela imagem 
inspirada num antigo poema chinês sobre pérolas grandes e pequenas caindo sobre 

China & Japão - OUTONO
Saída: 14 de outubro de 2018  - 22 dias de viagem
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HOSPEDAGEM 
PEQUIM: Crowne Plaza Hotel Beijing Wangfujing | XIAN: Sheraton Xian North City 
Hotel  | CHENGDU: Sheraton Chengdu Lido Hotel | HANGZHOU: Landison Plaza Hotel
Hangzhou | SUZHOU: Pan Pacifi c Suzhou Hotel | XANGAI: Jin Jiang Tower Hotel

OSAKA: Hotel Nikko Osaka | QUIOTO: Hotel New Miyako Kyoto
HAKONE: Hotel Pax Yoshino | TÓQUIO: Hotel Keio Plaza Tokyo

um prato de jade, e o Malecon (ou The Bund), um dos lugares mais espetaculares 
de Xangai onde se encontram as construções mais emblemáticas. Almoço incluso.

28/10 (Dom) – XANGAI  OSAKA (Japão)
Café da manhã* Pela manhã, saída do hotel e traslado ao aeroporto para em-
barque em voo com destino a Osaka. Chegada ao Aeroporto Internacional de 
Kansai, recepção e traslado ao hotel em Osaka.

29/10 (Seg) – OSAKA  NARA  QUIOTO
Café da manhã* Saída do hotel e início de passeio panorâmico pela cidade de 
Osaka com parada no Aquário Kaiyukan, um dos mais espetaculares aquários do 
Japão. A seguir,  partida rumo a Nara, cidade que foi capital do Japão de 710 a 
784, para conhecer o Parque de Nara, imensa área verde por onde circulam li-
vremente mais de 1.200 cervos, o Templo Todaiji que abriga o Daibutsu (grande 
estátua de bronze de Buda) e Kasuga Taisha, o santuário das lanternas de pedra. 
Prosseguimento para o hotel em Quioto. Almoço incluso.

30/10 (Ter) – QUIOTO
Café da manhã* Dia de passeio por Quioto, a capital imperial que durou mais 
de mil anos (de 794 a 1868). 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. Almoço incluso.

31/10 (Qua) – QUIOTO  ODAWARA  HAKONE
Café da manhã* Saída do hotel e partida de Quioto para a estação de Odawara 
em shinkansen (trem-bala). Chegada e início da excursão por Hakone, encantado-
ra região das estâncias de águas termais e beleza natural, com passeio de barco 

pelo Lago Ashi e, se o clima permitir, subida ao Monte Komagatake de bondinho 
para apreciar a melhor vista do Monte Fuji. A seguir, subida até a 5ª. Estação do 
Monte Fuji. Almoço incluso. Traslado para um ryokan, hotel em estilo japonês, 
onde se terá uma vivência cultural, relaxando no onsen, as águas termais benéfi -
cas para a saúde, e apreciando um jantar típico japonês. 
As malas grandes serão despachadas para Tóquio. Recomenda-se separar em uma 
mala de mão troca de roupa para um dia.

01/11 (Qui) – HAKONE  TÓQUIO
Café da manhã* Saída do hotel e partida para Tóquio, a capital que vai sediar os 
Jogos Olímpicos de 2020. 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). 
Almoço incluso. A seguir, traslado ao hotel.

02/11 (Sex) – TÓQUIO
Café da manhã* Dia livre. Consulte sugestão de passeios.

03/11 (Sáb) – TÓQUIO  DUBAI
Café da manhã* Parte da manhã livre para preparação da bagagem e 
check-out até as 11h00. Em horário adequado, traslado ao Aeroporto Internacional 
de Narita. (22h00) Embarque no voo EK319 da Emirates Airline com destino a Dubai.

04/11 (Dom) – DUBAI  SÃO PAULO
(04h15) Chegada ao aeroporto de Dubai.
(08h35) Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo.
(16h30) Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

PACOTE AÉREO
E TERRESTRE USD 9.750,00 USD 7.950,00 USD 7.750,00

PACOTE TERRESTRE USD 8.250,00 USD 6.450,00 USD 6.250,00

Taxas de embarque e envio de bagagem USD 380,00
Valores válidos para mínimo de 15 participantes

NOITE EXTRA 
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

PEQUIM USD 270,00 USD 145,00 USD 140,00

TÓQUIO USD 365,00 USD 230,00 USD 190,00

Obs.: O traslado de chegada na China dos passageiros que adquirirem o Pacote Terrestre (sem aéreo) será feito em transporte privativo e o de saída do Japão em transporte regular utili-
zando “Airport Limousine Bus” (sem assistência). Consulte valor adicional em caso de traslado em carro privativo no Japão.

 O PACOTE INCLUI
• Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica nos trechos internacio-   
   nais a partir de São Paulo;
• Passagem aérea dentro da Ásia em classe econômica;
• Passagem de trem-bala em classe turística dos trechos mencionados;
• 18 pernoites nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais inclusos;

• Café da manhã nos hotéis, 11 almoços e 4 jantares;
• Ônibus privativo para traslados e passeios 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 mínimo de
  15 passageiros.
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Encantos do Norte do Japão - OUTONO
Saída: 21 de outubro de 2018  - 16 dias de viagem

TÓQUIO

MORIOKA

FAZENDA
KOIWAI

KAKUNODATE

AOMORI

HAKODATE

LAGO TOWADA

HIROSAKI

SENDAI

NARUKO 
ONSEN

AIZU WAKAMATSU

KINUGAWA ONSEN

NIKKO

YUZE ONSEN

ROTEIRO

21/10 (Dom) – SÃO PAULO  
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

22/10 (Seg) – SÃO PAULO  DUBAI
(01h25) Embarque no voo EK262 da Emirates Airline com destino a Dubai. 
(22h55) Chegada ao aeroporto de Dubai.

23/10 (Ter) – DUBAI  TÓQUIO 
(02h40) Conexão com o voo EK318 para Tóquio.
(17h25) Chegada ao Aeroporto Internacional de Narita, recepção e traslado ao ho-
tel em Tóquio. 

24/10 (Qua) – TÓQUIO 
Café da manhã* Meio dia de passeio pela capital do Japão, que vai sediar as 
Olímpiadas de 2020, incluindo a torre de radiodifusão Tokyo Skytree (subida ao 
observatório Tembo Deck a 350 metros de altura), Templo Asakusa Kannon e suas 
populares lojas de suvenirs e Jardim Happoen com experência cultural participan-
do de uma cerimônia do chá. Almoço incluso. Restante do tempo livre.

25/10 (Qui) – TÓQUIO  SENDAI
Café da manhã* Saída do hotel e caminhada até a estação para início da via-
gem rumo a Tohoku, encantadora região coberta de exuberante folhagem outo-
nal, com cores que vão do amarelo ao vermelho. Embarque em shinkansen (trem-
bala) para a cidade de Sendai. Chegada e início de passeio com cruzeiro pela Baía 
de Matsushima que tem mais de 200 ilhotas cobertas de pinheiros – um dos ce-
nários mais belos do Japão. Almoço incluso. A seguir, traslado ao hotel. As ma-
las serão despachadas para Hakodate. Recomenda-se separar em uma mala de mão 
troca de roupa para três dias.

26/10 (Sex) – SENDAI  FURUKAWA  NARUKO ONSEN  
FURUKAWA  MORIOKA
Café da manhã* Saída do hotel e traslado à estação para embarque em trem-
-bala para Furukawa. Ao chegar, troca para trem expresso com destino a Naruko 
Onsen. Chegada e início de passeio por Naruko Gorge, uma das mais cênicas gar-
gantas da região de Tohoku. Parada em Narukokyo Resthouse para uma vista da 
famosa Ponte Ofukazawa e visita a Japan Kokeshi Musuem, museu de bonecos tra-
dicionais feito em madeira. Almoço incluso. Após passeio, embarque em trem ex-
presso para Furukawa e em trem-bala para Morioka. Chegada e traslado ao hotel.

27/10 (Sáb) – MORIOKA  FAZENDA KOIWAI  KAKUNODATE  
 YUZE ONSEN

Café da manhã* Pela manhã, visita panorâmica pela cidade cercada de belas 

montanhas, passando pelo parque que abriga seu antigo castelo e visita à Vila 
Morioka Tezukuri para participar de workshops para produzir um brinquedo em 
madeira, o cavalo “Chagu-Chagu Umako”, e macarrão lámen típico, o “Morioka 
Reimen”. Prosseguimento para Koiwai Farm, a fazenda mais antiga do Japão, para 
apreciar a bela paisagem e um delicioso almoço. A seguir, partida para Yuze Onsen, 
com parada em Kakunodate para conhecer o Bairro dos Samurais e caminhar pelas 
suas antigas ruas. Chegada e traslado a hotel típico japonês. Jantar incluso.

28/10 (Dom) – YUZE ONSEN  LAGO TOWADA  HIROSAKI 
 AOMORI   HAKODATE (Hokkaido)

Café da manhã* Pela manhã, partida para o Parque Nacional Towada 
Hachimantai para conhecer as folhagens de outono do Lago Towada, por mui-
tos considerada as mais belas do Japão. Almoço incluso. Prosseguimento para 
Hirosaki para visitar o Parque Hirosaki e seu castelo. A seguir, traslado para a es-
tação Shin-Aomori embarcando em trem-bala com destino a Hakodate. Chegada 
e traslado ao hotel.

29/10 (Seg) – HAKODATE
Café da manhã* Pela manhã, visita ao Parque Goryokaku (formato de es-
trela) e à sua torre de onde se tem uma vista magnífi ca do parque. Tarde livre. 
Sugestão: Visita ao “Red Brick Warehouses”, construções de tijolos avermelhados que 
no passado foram armazéns na área portuária, atualmente transformadas em área 
de compras, restaurantes e entretenimento (localizado próximo ao hotel).
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HOSPEDAGEM 
TÓQUIO: Hotel Metropolitan Marunouchi | SENDAI: Hotel Metropolitan Sendai  
MORIOKA: Hotel Metropolitan Morioka New Wing | MORIOKA: Yuze Hotel (ryokan)

HAKODATE: La Vista Hakodate Bay Hotel | FUKUSHIMA: The Celecton Fukushima 
KINUGAWA ONSEN: Asaya Hotel (ryokan) | TÓQUIO: Keio Plaza Hotel Tokyo

30/10 (Ter) – HAKODATE  FUKUSHIMA
Café da manhã* Saída do hotel para conhecer o mercado matinal de peixes e 
frutos do mar, subida ao Monte Hakodate para uma espetacular vista da região 
e visita a Motomachi, antigo bairro de residência dos estrangeiros que se fi xa-
ram em Hakodate no período em que a cidade portuária se abriu para o comércio 
internacional após o período de isolamento do país ao mundo exterior. Almoço 
incluso. À tarde, traslado à estação para embarque em trem-bala com destino a 
Fukushima. Chegada e caminhada até o hotel. As malas serão despachadas para 
Tóquio. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa para dois dias.

31/10 (Qua) – FUKUSHIMA  AIZU WAKAMATSU  OUCHIJUKU 
 KINUGAWA ONSEN

Café da manhã* Pela manhã, início da jornada pela rota conhecida como Bandai 
Azuma Skyline, ao longo da qual despontam cenários magnífi cos de montanhas 
e lagos. Parada na Ponte Fudosawa para foto. Continuação para o belo Lago 
Inawashiro e, a seguir, para Aizu Wakamatsu. Após parada para almoço, pros-
seguimento para a Ouchijuku para conhecer essa área de preservação histórica. 
Continuação para Kinugawa Onsen e hospedagem em ryokan (típico japonês) 
para relaxar em suas águas termais. Jantar incluso.

01/11 (Qui) – KINUGAWA ONSEN  NIKKO  TÓQUIO
Café da manhã* Saída do hotel e visita a Nikko Edomura, parque temático que 
recria o estilo de vida do Japão do período Edo (1608 - 1868). Continuação para o 

Santuário Nikko Toshogu e Lago Chuzenji e término 
do dia no hotel em Tóquio.

02/11 (Sex) – TÓQUIO  LAGO 
KAWAGUCHI  TÓQUIO
Café da manhã* Dia de  passeio pela região 
do Lago Kawaguchi passando pela Peninsula de 
Ubuyagasaki para apeciar a vista do Monte Fuji e 
subida até a 5a. Estação do Monte Fuji. Almoço 
incluso.

03/11 (Sáb) – TÓQUIO 
Café da manhã* Dia livre. Consulte sugestão de passeios.

04/11 (Dom) – TÓQUIO  DUBAI
Café da manhã* Manhã livre. Check-out do hotel até as 15h00. Em horário ade-
quado, traslado ao Aeroporto Internacional de Narita. 
(22h00) Embarque no voo EK319 da Emirates Airline com destino a Dubai.

05/11 (Seg) – TÓQUI  DUBAI  SÃO PAULO
(04h15) Chegada ao aeroporto de Dubai. 
(08h35) Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo. 
(16h30) Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

PACOTE AÉREO
E TERRESTRE USD 8.480,00 USD 7.130,00 USD 6.880,00

PACOTE TERRESTRE USD 7.180,00 USD 5.830,00 USD 5.580,00

Taxas de embarque e envio de bagagem USD 130,00

Valores válidos para mínimo de 15 participantes

NOITE EXTRA 
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

TÓQUIO 
METROPOLITAN 
MARUNOUCHI

USD 390,00 USD 270,00 USD 200,00

TÓQUIO
KEIO PLAZA USD 365,00 USD 230,00 USD 190,00

Obs.: Os traslados de chegada e saída do Japão dos passageiros que adquirirem o Pacote Terrestre (sem aéreo) serão feitos em transporte regular utilizando “Airport Limosine Bus”. 
Consulte valor adicional em caso de traslados em carro privativo.

O PACOTE INCLUI
•  Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica a partir de São Paulo;
•  12 pernoites + 1 late check-out nos hotéis mencionados ou em similares com im-

postos locais inclusos;
•  Café da manhã nos hotéis, 8 almoços e 2 jantares;
•  Ônibus privativo para traslados e passeios com guia local falando português ou 

espanhol;

•  Japan Rail Pass (passe de trem) de 7 dias, tipo comum (consultar regras de eli-
gibilidade do passe);

•  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 mínimo de 

15 passageiros.
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OSAKA
NARA

TÓQUIO

QUIOTO

KANAZAWA

HAKONE

YOKOHAMA

SHIRAKAWA
TAKAYAMA

KOBE

HIMEJI
HIROSHIMA

Japão Quatro Estações - OUTONO
Saída: 10 de novembro de 2018  - 16 dias de viagem

ROTEIRO

10/11 (Sáb) – SÃO PAULO  
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

11/11 (Dom) – SÃO PAULO  DUBAI
(01h25) Embarque no voo EK262 da Emirates Airline com destino a Dubai. 
(22h35) Chegada ao aeroporto de Dubai.

12/11 (Seg) – DUBAI  OSAKA
(03h30) Conexão com o voo EK316 para Osaka.
(17h40) Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai, recepção e traslado ao 
hotel em Osaka. 

13/11 (Ter) – OSAKA 
Café da manhã* Passeio por Osaka incluindo o Castelo de Osaka, construído 
pelo grande general unifi cador do Japão, Toyotomi Hideyoshi, um cruzeiro Aqua-
Liner sobre as águas do Rio Okawa, o Aquário Kaiyukan, um dos mais espetacula-
res aquários do Japão, e Dotonbori, região popular de compras e entretenimento. 
Almoço incluso.

14/11 (Qua) – OSAKA  KOBE  HIMEJI
Café da manhã* Partida para a cidade de Kobe para visitar o Museu Marítimo 
e o porto e subir de bondinho a Montanha Rokko para apreciar uma espetacular 
vista da cidade. Almoço incluso. Prosseguimento para Himeji. Ao chegar, visita 
ao Castelo da Garça Branca, um dos mais belos e preservados castelos do Japão, e 
traslado ao hotel. As malas serão despachadas para Quioto. Recomenda-se separar 
em uma mala de mão troca de roupa para dois dias.

15/11 (Qui) – HIMEJI  HIROSHIMA  ILHA DE MIYAJIMA 
 HIROSHIMA

Café da manhã* Partida para Hiroshima em shinkansen (trem-bala). Ao che-
gar, visita ao Parque Memorial da Paz, onde está a Cúpula da Bomba Atômica, 
e ao Museu que tem como objetivo promover a paz mundial e abolir as armas 
nucleares. Almoço incluso. Travessia de balsa para a Ilha de Miyajima, uma 
das três mais belas paisagens do Japão e considerada território sagrado. Visita 
ao Santuário Itsukushima e seu “Torii Flutuante”, tradicional portal de madeira 
encravado no mar, e a Senjokaku Hall. Retorno a Hiroshima e traslado ao hotel.

16/11 (Sex) – HIROSHIMA  SHIN-OSAKA  NARA  
QUIOTO
Café da manhã* Saída do hotel e embarque em trem-bala para Shin-Osaka. 
Chegada e passeio na cidade de Nara, capital do Japão de 710 a 784 e centro de 
fl orescimento cultural de forte infl uência da China, incluindo o Parque de Nara, 
imensa área verde por onde circulam livremente mais de 1.200 cervos que são 
protegidos como tesouro nacional, o Templo Todaiji com o Daibutsu (grande es-
tátua de bronze de Buda), e Kasuga Taisha, o santuário xintoísta das  lanternas de 
pedra. Traslado ao hotel em Quioto. Almoço incluso. 

17/11 (Sáb) – QUIOTO 
Café da manhã* Dia todo de passeio por Quioto, a capital imperial que durou mais 
de mil anos (de 794 a 1868) e deixou um legado de grande riqueza histórica e cultu-
ral: templos, santuários e outras estruturas de inestimável valor. Visita ao Templo 
Kiyomizu e sua bela varanda de madeira, ao Santuário Fushimi Inari, famoso pelos 
seus milhares de portões avermelhados, ao Templo Kinkakuji, conhecido como o 
“Pavilhão Dourado” e  ao Castelo Nijo, erigido em 1603.  Almoço incluso.

18/11 (Dom) –QUIOTO  KANAZAWA
Café da manhã* Manhã livre. Em horário adequado, partida em trem expresso 
com destino à cidade de Kanazawa, antigo domínio do poderoso clã feudal Maeda 
cujo desenvolvimento cultural se compara a Quioto. Almoço incluso (box lunch). 
Chegada, visita ao belíssimo Jardim Kenrokuen e traslado ao hotel. As malas se-
rão despachadas para Tóquio. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de 
roupa para três dias.

19/11 (Seg) – KANAZAWA  SHIRAKAWAGO  TAKAYAMA
Café da manhã* Saída do hotel para conhecer Omicho Market, um tradicional 
mercado, e Higashi Chaya Machi, antigo bairro de samurais. Prosseguimento para 
Takayama, com parada em Shirakawago, vila rural situada aos pés do Monte Haki-
san que se notabilizou pelas antigas residências com telhado de palha Gassho-
zukuri. Almoço incluso.  Chegada a Takayama e traslado ao hotel.

ILHA DE
MIYAJIMA
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HOSPEDAGEM 
OSAKA: Hotel Nikko Osaka | HIMEJI: Hotel Nikko Himeji | HIROSHIMA: Hotel 
Granvia Hiroshima | QUIOTO: Hotel New Miyako Kyoto

20/11 (Ter) – TAKAYAMA  NAGOYA  ODAWARA  HAKONE
Café da manhã* Saída do hotel e visita a Jinyamae Morning Market, um dos 
maiores mercados matinais do Japão, ao museu do festival de Takayama Yatai 
Kaikan e à tradicional rua de comércio e artesanato Kamisanno-machi. Em se-
guida, partida em trem expresso para Nagoya. Almoço incluso (box lunch). Ao 
chegar, transferência para trem-bala com destino a a Odawara. Chegada e tras-
lado para um ryokan, hotel em estilo japonês onde se terá uma vivência cultural 
relaxando no onsen, as águas termais benéfi cas para a saúde, e apreciando um 
jantar típico.

21/11 (Qua) – HAKONE  YOKOHAMA  TÓQUIO
Café da manhã* Saída do hotel e início da excursão por Hakone, encantadora 
região das estâncias de águas termais e beleza natural, com passeio de barco pelo 
Lago Ashi e, se o clima permitir, subida ao Monte Komagatake de bondinho para 
apreciar a melhor vista do Monte Fuji. Almoço incluso. A seguir, partida para 
Yokohama e parada para subir até o observatório do Yokohama Landmark, um dos 
maiores edifícios do mundo com 295,8 metros de altura. Continuação para Tóquio, 
a pulsante metrópole que combina tradições ancestrais e modernidade. Chegada 
e acomodação em hotel. 

22/11 (Qui) – TÓQUIO
Café da manhã* Dia de passeio incluindo os pontos mais marcantes:  a Praça do 
Palácio Imperial, o Museu Edo-Tokyo que conta a história e a evolução social de 

Tóquio, Asakusa Kannon – o templo mais antigo da cidade e muito popular pelas 
lojas de suvenirs – e Tokyo Skytree (observatório Tembo Deck a 350 metros de 
altura). Almoço incluso.

23/11 (Sex) – TÓQUIO
Café da manhã* Dia livre. Sugestão de passeios e compras: Akihabara (eletrôni-
cos), Shibuya (lojas de departamentos), Ueno, Okachimachi (zoológico, comércio po-
pular), Harajuku (lojas de roupa para jovens na Takeshita-doori ou lojas de grifes 
na Omotesando-doori), Ginza (lojas de departamentos e de grifes famosas), Nakano 
Broadway (animê, mangá, cosplay) ou turismo nas proximidades de Tóquio como 
Tokyo Disney Resort,  Kamakura, Nikko e outros.

24/11 (Sáb) – TÓQUIO  DUBAI
Café da manhã* Parte da manhã livre para preparação da bagagem e check-out 
até as 11h00. Em horário adequado, traslado ao Aeroporto Internacional de Narita. 
(22h00) Embarque no voo EK319 com destino a Dubai.

25/11 (Dom) – DUBAI  SÃO PAULO
(04h50) Chegada ao aeroporto de Dubai. 
(09h00) Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo. 
(18h15) Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.

KANAZAWA: Hotel Ana Crowne Plaza Kanazawa | TAKAYAMA: Hotel Associa 
Takayama | HAKONE: Hotel Aura Tachibana | TÓQUIO: Keio Plaza Hotel Tokyo

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

PACOTE AÉREO
E TERRESTRE USD 9.210,00 USD 7.830,00 USD 7.660,00

PACOTE TERRESTRE USD 7.810,00 USD 6.430,00 USD 6.260,00

Taxas de embarque e envio de bagagem USD 140,00
Valores válidos para mínimo de 15 participantes

NOITE EXTRA 
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

OSAKA USD 380,00 USD 205,00 USD 190,00

TÓQUIO USD 365,00 USD 230,00 USD 190,00

Obs.: Os traslados de chegada e saída do Japão dos passageiros que adquirirem o Pacote Terrestre (sem aéreo) serão feitos em transporte regular utilizando “Airport Limosine Bus”. 
Consulte valor adicional em caso de traslados em carro privativo.

O PACOTE INCLUI
• Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica a partir de São Paulo;
• 12 pernoites nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais 
   inclusos;
• Café da manhã nos hotéis, 10 almoços e 1 jantar;
• Ônibus privativo para traslados e passeios com guia local falando português 
   ou espanhol;

• Japan Rail Pass (passe de trem) de 7 dias, tipo comum (consultar regras de 
 eligibilidade do passe);
• 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 mínimo de
  15 passageiros.
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Japan Rail Pass
A maneira mais econômica de viajar no Japão

Consultar câmbio de conversão para dólar americano e taxas.

CATEGORIA COMUM (Ordinary) CATEGORIA GREEN (LUXO)

1. O Japan Rail Pass é válido para todo o sistema 
 de trem e ônibus da JR, com exceção dos trens Super 
 Expresso Nozomi e Super Expresso Mizuho.

2. Tarifa para crianças: entre 6 anos completos e 12 
 anos incompletos. Crianças menores de 6 anos não 
 pagam, porém não tem direito a assento.

3. Cancelamentos serão aceitos somente dentro do 
 mês da emissão do cupom (Exchange Order), 
 mediante o pagamento de uma taxa de serviço no 
 valor de US$ 10.00 o cupom.

4. O reembolso poderá ser solicitado através da agência 
 em que foi adquirido (taxa de 15% do valor passe com 
 prazo máximo de 1 ano a partir da data de emissão). 
 Caso o voucher já tenha sido trocado pelo Japan Rail 
 Pass, não haverá reembolso. Em caso de perda ou 
 roubo, também não haverá reembolso.

5. O voucher tem validade de 3 meses a partir da data 
 da sua emissão para ser trocado pelo Japan Rail Pass.

6. O Japan Rail Pass só poderá ser utilizado por viajantes 
 em visita ao Japão nas seguintes condições:

a) portador de passaporte brasileiro: necessário 
 apresentar cópia do passaporte (dados pessoais) e 
 visto japonês temporário.

b) portador de passaportes brasileiro e japonês (dupla 
 nacionalidade): necessário apresentar cópia do 
 passaporte japonês (dados pessoais), certifi cado 
 de residência no exterior (Zairyu Shomei) atestando 
 a residência no Brasil no mínimo há 10 anos e 
 formulário "Acknowledgement for Japanese 
 Nationals wishing to purchage a JR Pass".

c) portador de passaporte japonês com RNE (Registro 
 Nacional de Estrangeiros): necessário apresentar 
 cópia do passaporte japonês (dados pessoais) e 
 do RNE e formulário "Acknowledgement for Japanese 
 Nationals wishing to purchase a JR Pass".

VALIDADE ADULTO CRIANÇA

7 DIAS YEN 29.110 YEN 14.550

14 DIAS YEN 46.390 YEN 23.190

21 DIAS YEN 59.350 YEN 29.670

VALIDADE ADULTO CRIANÇA

7 DIAS YEN 38.880 YEN 19.440

14 DIAS YEN 62.950 YEN 31.470

21 DIAS YEN 81.870 YEN 40.930

Com mais de 20.000 km de linhas férreas, o trem é a maneira mais 
fácil de conhecer o Japão. Para facilitar o deslocamento dos turistas es-
trangeiros, oferecemos passes com validades de 7, 14 e 21 dias corridos 
em classe comum (ordinary) ou luxo (green).

Foto acima: classe comum,  foto abaixo:  classe luxo
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Opcional Okinawa

ROTEIRO

Dia 1 – OKINAWA
Chegada ao aeroporto de Naha, capital de Okinawa, recepção e traslado ao Hotel Daiwa Roynet Naha Kokusai Dori, localizado 
na avenida principal e central da cidade, próximo a restaurantes, lojas e com acesso direto à estação de monorail Makishi. 

Dia 2 – OKINAWA (lado sul)
Café da manhã* Dia todo de passeio incluindo o Castelo Shuri, símbolo do antigo Reino de Ryukyu, o Museu da Paz Himeyuri, 
o Parque Okinawa World com a Caverna Gyokusendo, Ryukyu Mura - réplica de uma vila da antiga Okinawa –, uma fábrica de 
cristais e uma apresentação da dança folclórica “Eisa”, com tambores típicos de Okinawa. Almoço incluso. A seguir, passeio 
em barco com fundo de vidro para ver os peixes e corais do mar e, na sequência, visita ao Mercado Público Makishi, localizado 
na área do “matiguá”. Noite livre. Sugestão: caminhada pela avenida Kokusai Dori.

Dia 3 – OKINAWA (lado norte)
Café da manhã* Dia todo de passeio para conhecer o Okinawa Ocean Expo Park e seu Churaumi Aquarium, aquário com 77 
tanques que abriga no maior deles tubarões-baleia, arraias manta e várias espécies de peixe. Almoço incluso. Em seguida, 
visita à fábrica de cerveja “Orion”, prosseguindo para o mirante da Plataforma de Manzamo, para uma espetacular vista do mar, 
e depois para o Museu da Província de Okinawa. Noite livre. Sugestão: jantar com comida típica okinawana e show de música 
tradicional.

Dia 4 – OKINAWA
Café da manhã* Em horário adequado, 
traslado ao aeroporto de Naha.

Pacote terrestre privativo - 4 Dias (3 Noites)

O PACOTE INCLUI
• 3 pernoites no hotel mencionado ou em similar com impostos locais inclusos; 
• Café da manhã no hotel e 02 almoços; 
• Carro privativo para traslados e passeios com guia local falando espanhol; 
• Ingresso dos pontos turísticos citados no programa. 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO INDIVIDUAL QUARTO DUPLO QUARTO TRIPLO

USD 1.890,00 USD 1.740,00 USD 1.590,00

*Valores válidos para mínimo de 2 participantes
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Opcional Hokkaido

ROTEIRO

Dia 1 – SAPPORO
Chegada ao aeroporto de New Chitose, recepção por assistente falando inglês na 
saída do portão da alfândega e traslado à estação de Sapporo utilizando ônibus 
do aeroporto (ou trem). Chegada e caminhada até o hotel em Sapporo, capital da 
província de Hokkaido. Notas: 1. As bagagens deverão ser carregadas pelo passagei-
ro. 2. O quarto estará disponível a partir do horário regular de check-in. 

Dia 2 – SAPPORO
Café da manhã* Encontro às 08h40 no Terminal de Ônibus da Estação de 
Sapporo (chegada à estação por conta própria). Dia de passeio iniciando em 
Sapporo incluindo o Mercado de Peixe Chuo Oroshiuri para compras, o parque te-
mático do famoso biscoito japonês Shiroi Koibito, Okurayama Jump Hill (entrada 
não inclusa) – local de salto de esqui, parada para almoço em Susukino Lamen 
Street, Hitsujigaoka Observation Hill e subida de bondinho no Monte Moiwa, de 
onde se tem uma belíssima vista da cidade. Almoço incluso.

Dia 3 – SAPPORO
Café da manhã* Dia livre.

Dia 4 – SAPPORO
Café da manhã* Em horário adequado, caminhada até a estação de Sapporo 
com o assistente falando inglês. Traslado para o Aeroporto New Chitose utilizando 
ônibus do aeroporto (ou trem). 
Notas: 1. O quarto deverá ser liberado até o horário regular de check-out. 2. As baga-
gens deverão ser carregadas pelo passageiro.

HOSPEDAGEM 
SAPPORO: Century Royal Hotel

O PACOTE INCLUI
• 3 pernoites no hotel mencionado ou em similar com impostos locais 
 inclusos;
• Café da manhã no hotel e 1 almoço;
• Traslados em ônibus do aeroporto ou trem de/para aeroporto;
• Dia de passeio compartilhado com guia falando japonês;
• Assistente falando japonês e inglês nos traslados.

ROTEIRO

Dia 1 – SAPPORO
Chegada ao aeroporto de New Chitose, recepção por assistente falando japonês e 
inglês na saída do portão da alfândega e traslado ao hotel em Sapporo, capital da 
província de Hokkaido, em carro privativo. 
Nota: O quarto estará disponível a partir do horário regular de check-in. 

Dia 2 – SAPPORO / OTARU / SAPPORO    
Café da manhã* Dia de passeio pela cidade de Sapporo, em carro privati-
vo, incluindo o histórico e popular Mercado de Peixe Nijo, o Museu de Cerveja 
Sapporo que mostra a história da bebida no Japão e seu processo de produção e 
Hitsujigaoka Observation Hill para uma bela vista da cidade. Prosseguimento para 
Otaru, cidade portuária na costa do mar do Japão. Passeio pelo seu canal onde ar-
tistas expõem suas obras e visita à fábrica Kitaichi Glass, para conhecer a produção 
de cristais, e retorno ao hotel em Sapporo. Almoço incluso.

Dia 3 – SAPPORO
Café da manhã* Dia livre.

Dia 4 – SAPPORO
Café da manhã* Em horário adequado, traslado para o Aeroporto New Chitose 
em carro privativo. 
Nota: O quarto deverá ser liberado até o horário regular de check-out.

HOSPEDAGEM 
SAPPORO: Century Royal Hotel

O PACOTE INCLUI
• 3 pernoites no hotel mencionado ou em similar com impostos locais 
 inclusos;
• Café da manhã no hotel e 1 almoço;
• Traslados em carro privativo de/para aeroporto;
• Dia de passeio em carro privativo com guia falando inglês ou japonês.
• Assistente falando japonês e inglês nos traslados.

PREÇOS POR PESSOA (USD - em dólar americano)

QUARTO Mínimo de
02 pessoas

Mínimo de
04 pessoas

Mínimo de
06 pessoas

Mínimo de
08 pessoas

INDIVIDUAL USD 1.740,00 USD 1.580,00 USD 1.520,00 USD 1.495,00
DUPLO USD 1.170,00 USD 1.010,00 USD 950,00 USD 925,00
TRIPLO - USD 940,00 USD 880,00 USD 855,00

*Nota: Valores sujeitos a alteração dependendo do período da viagem

PREÇOS POR PESSOA (USD - em dólar americano)

QUARTO Mínimo de
02 pessoas

Mínimo de
04 pessoas

Mínimo de
06 pessoas

Mínimo de
08 pessoas

INDIVIDUAL USD 3.115,00 USD 2.370,00 USD 2.300,00 USD 1.955,00
DUPLO USD 2.545,00 USD 1.800,00 USD 1.730,00 USD 1.385,00
TRIPLO - USD 1.730,00 USD 1.660,00 USD 1.315,00

*Nota: Valores sujeitos a alteração dependendo do período da viagem

Pacote Regular - 4 Dias (3 Noites) Pacote Privativo

NOITE EXTRA - PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

SAPPORO
INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO
USD 360,00 USD 183,00 USD 145,00
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Opcional Dubai

ROTEIRO

Dia 1 – DUBAI
Chegada ao aeroporto de Dubai, uma das sete cidades-emirado que compõe os Emirados Árabes Unidos, recepção e traslado 
ao Hotel Holiday Inn Al Barsha. Café da manhã no hotel e tempo livre para descanso da viagem. À tarde, meio dia de passeio 
conhecendo o suntuoso Hotel Atlantis, The Palm – localizado na Ilha artifi cial The Palm.  Embarque no The Palm Jumeirah 
Monorail de onde se tem uma bela vista da ilha. Prosseguimento para a Marina de Dubai e área residencial do Jumeirah Beach. 
Após parada para foto do famoso Burj Al Arab, visita a Madinat Jumeirah Souk, um complexo de lojas e restaurantes ladeado de 
canais, conhecido como “Pequena Veneza”. 

Dia 2 – DUBAI  / SAFÁRI NO DESERTO / DUBAI
Café da manhã* Pela manhã, visita aos mercados (souks) de ouro e especiarias e ao Museu de Dubai, observatório “At The 
Top” do Burj Khalifa, o mais alto edifício do mundo. Retorno ao hotel. Às 16h00, partida para um safári no deserto. A aventura 
começa com uma demonstração de Falcoaria antes de seguir para o alto de uma grande duna de onde se assistirá a um mag-
nífi co pôr do sol. Prosseguimento para o acampamento onde haverá uma tradicional recepção árabe. Atrações no local: fazer 
desenhos com ricos detalhes de hena nas mãos, vestir trajes típicos árabes, andar de camelo e assistir a um show de dança do 
ventre. Jantar incluso.

Dia 3 – DUBAI / ABU DHABI / DUBAI
Café da manhã* Dia inteiro de passeio por Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, incluindo a impressionante 
Mesquita Sheikh Zayed. A seguir, passagem pela famosa avenida Corniche de Abu Dhabi e Heritage Village – vila de constru-
ções típicas árabes. Retorno para o hotel em Dubai no fi nal da tarde. Almoço incluso.

Notas: Há um código de vestimenta bastante rigoroso para entrar na Mesquita Sheik Zayed. Proibido: roupas transparentes, shorts, 
bermudas, saias curtas, camisa sem manga, roupas justas, trajes de banho ou praia. Os ombros devem estar bem cobertos, as saias 
devem ser longas e as calças longas até os tornozelos.
Veja detalhes no site: http://www.szgmc.ae/en/plan-your-visit

Dia 4 – DUBAI
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto de Dubai.

O PACOTE INCLUI
• 2 pernoites e um early check-in no hotel Holiday Inn Al Barsha ou em similar 
  com impostos locais inclusos;
• Café da manhã no hotel, 1 almoço e 1 jantar;

• Carro privativo para traslados e passeios com guia local falando português 
   ou espanhol;
• Ingresso dos pontos turísticos citados no programa.

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

QUARTO Mínimo de
02 pessoas

Mínimo de
04 pessoas

Mínimo de
06 pessoas

Mínimo de
08 pessoas

Mínimo de
10 pessoas 

INDIVIDUAL USD 2.180,00 USD 2.140,00 USD 2.100,00 USD 1.950,00 USD 1.880,00
DUPLO USD 1.995,00 USD 1.550,00 USD 1.500,00 USD 1.340,00 USD 1.270,00
TRIPLO - USD 1.500,00 USD 1.450,00 USD 1.300,00 USD 1.220,00

*Nota: Valores sujeitos a alteração dependendo do período da viagem

Pacote terrestre privativo - 4 dias (3 Noites)
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Observação: A confi guração dos assentos pode variar de acordo com a versão da aeronave, a qual está 

sujeita a mudanças de última hora, dependendo dos requisitos operacionais.
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Tentações do Japão

ROTEIRO

Dia 1 – TÓQUIO
Chegada ao Aeroporto Internacional de Narita ou Haneda. Recepção pelo assis-
tente falando espanhol  que irá auxiliar a tomar o “Airport Limousine Bus” para 
traslado ao hotel em Tóquio (sem acompanhamento do assistente). Notas: 1. Se o 
aeroporto de chegada for Haneda, o traslado será feito de taxi e haverá uma cobrança 
adicional de USD 70,00 por pessoa. 2. A bagagem deve ser levada a bordo do mesmo 
veículo. 3. Os quartos estarão disponíveis a partir do horário regular de check-in. 4. 
No lobby do hotel haverá um balcão de recepção com atendente falando espanhol às 
terças e sextas das 14h00 às 20h00

Dia 2 – TÓQUIO
Café da manhã* Às 08h20, encontro no lobby do hotel com guia local falan-
do espanhol para meio dia de passeio por Tóquio (em grupo) para conhecer o 
Santuário Xintoísta de Meiji, o Templo Asakusa Kannon com sua arcada comercial 
“Nakamise”, a Praça do Palácio Imperial (sem entrar no recinto do palácio) com 
término no bairro de Ginza (13h00). Retorno ao seu hotel por conta própria (o guia 
dará explicação sobre como retornar ao hotel). Tarde livre.

Dia 3 – TÓQUIO / HAKONE / TÓQUIO
Café da manhã* Às 07h50, reunião no lobby do hotel e início da excursão ao 
Parque Nacional de Hakone (em grupo). Inclusos um minicruzeiro pelo Lago Ashi, 
subida de teleférico ao Monte Komagatake, de onde se pode desfrutar de uma vista 
magnífi ca do Monte Fuji dependendo das condições climáticas, e Vale Owakudani.  
Almoço incluso. Retorno ao hotel de Tóquio. Nota: Em caso de não operação do barco 
e do teleférico por razões climáticas (chuva, vento forte), o passeio será substituído por 
visita ao Santuário Hakone Jinja e Hakone Sekishoato. Dependendo da densidade dos 
gases no Vale Owakudani, poderá também haver alteração de local de visita.

PREÇOS POR PESSOA - PLANO STANDARD (em dólar americano)

TEMPORADA INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

A USD 2.645,00 USD 2.035,00 USD 1.875,00
B USD 2.960,00 USD 2.170,00 USD 2.025,00
C USD 3.295,00 USD 2.375,00 USD 2.225,00

PASSEIO OPCIONAL EM HIROSHIMA 
& MIYAJIMA USD 545,00

PREÇOS POR PESSOA - PLANO SUPERIOR (em dólar americano)

TEMPORADA INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

A USD 2.930,00 USD 2.170,00 USD 2.050,00
B USD 3.420,00 USD 2.310,00 USD 2.170,00
C USD 3.855,00 USD 2.510,00 USD 2.360,00

PASSEIO OPCIONAL EM HIROSHIMA 
& MIYAJIMA USD 545,00

SAÍDAS ÀS TERÇAS E SEXTAS - mínimo de 2 participantes
ABRIL C 3, 6, 10, 13, 17 B 20

MAIO B 8, 11, 15, 18, 22, 25 A 29

JUNHO A 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29

JULHO A 3, 6 C 10 B 17, 20, 24, 27, 31

AGOSTO B 3, 7, 21, 24 A 28, 31

SETEMBRO A 4, 7, 25 C 11, 18, 21 B 28

OUTUBRO C 2 B 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30

SAÍDAS ÀS TERÇAS E SEXTAS - mínimo de 2 participantes
NOVEMBRO C 6, 13, 20 B 23

DEZEMBRO A 4, 18 B 11

2019

JANEIRO A 15, 22, 29

FEVEREIRO B 5 A 12, 19, 26

MARÇO A 5 B 12, 15 C 19, 22, 26, 29

CIDADE CATEGORIA HOTEL

TÓQUIO STANDARD HOTEL NEW OTANI TOKYO, GARDEN TOWER - quarto standard

QUIOTO
STANDARD KYOTO TOKYU HOTEL - quarto standard

SUPERIOR KYOTO TOKYU HOTEL - quarto standard

Pacote Regular em Espanhol - 7 Dias (6 Noites)
Dia 4 – TÓQUIO / QUIOTO / NARA / QUIOTO
Café da manhã* Às 07h30, uma mala por pessoa será despachada do hotel de 
Tóquio para o de Quioto separadamente de caminhão, chegando no mesmo dia. 
Às 08h20, reunião no lobby do hotel e traslado à Estação de Tóquio com assistente 
falando espanhol. Às 09h30, partida de Tóquio com destino a Quioto em trem-ba-
la Nozomi (sem acompanhamento).  Chegada a Quioto às 11h50 e participação 
em passeio até a cidade de Nara (em grupo) com guia falando espanhol. No cami-
nho,  visita ao Santuário Fushimi Inari (com mil portões “torri” de cor vermelha). 
Chegada a Nara e visita ao Templo Todaiji com sua enorme imagem de Buda e ao 
Parque de Nara. Traslado ao hotel em Quioto.

Dia 5 – QUIOTO
Café da manhã* Às 08h20, reunião no lobby do hotel e participação em pas-
seio por Quioto (em grupo) com guia falando espanhol para conhecer o Templo 
Kinkakuji (“Pavilhão Dourado”), o Templo Ryoan-ji – conhecido pelo seu jardim 
de rochas. Almoço incluso. Após, visita ao Templo Sanjusangendo – com suas 
mil estátuas de Kannon, a deusa da misericórdia, e a Gion – bairro das gueixas.

Dia 6 – QUIOTO
Café da manhã* Dia livre. Passeio opcional em Hiroshima & Miyajima incluindo 
visita em transporte público ao Santuário Itsukushima, Parque e Museu da Paz de 
Hiroshima, Cúpula da Bomba Atômica, trem-bala ida e volta para Hiroshima (sem 
acompanhamento de guia), guia local falando espanhol e traslado hotel de Quioto / 
estação de trem com assistente falando espanhol ou inglês, retorno estação de Quioto 
/ hotel por conta própria).

Dia 7 – QUIOTO / OSAKA
Café da manhã* Check-out no horário regular do hotel. Em horário adequado, 
traslado ao aeroporto de  Kansai  ou Itami em transporte regular (ônibus) sem 
acompanhamento de assistente.

HOSPEDAGEM

O PACOTE INCLUI
• 6 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares;
• Café da manhã nos hotéis e 2 almoços;
• Bilhete de trem-bala Nozomi em classe turística de Tóquio a Quioto;
• Traslados e passeios mencionados no programa;

► Não havendo disponibilidade nos hotéis mencionados, outros hotéis 
 de mesma categoria podem ser utilizados.
► No Japão, os hotéis dispõem de poucos quartos DUPLO (cama de casal). 
 De forma geral, são utilizados quartos TWIN (duas camas). Quartos 
 Duplo (cama de casal) NÃO estão garantidos. Quarto Triplo: um quarto 
 com duas camas regulares + 1 cama extra de tamanho menor.

• Ingresso dos pontos turísticos mencionados no programa;
• Guia local falando espanhol nos passeios dos dias 2-5 e no opcional de 
 Hiroshima (6º dia);
• Assistentes falando espanhol nos traslados de chegada e no 4º dia. Não 
 haverá assistência no traslado de saída.

Envio de malas:  Incluso apenas o transporte de 01 mala por pessoa (de tamanho normal, até 23kg).
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Tentações do Japão e Shikoku com Ilha de Naoshima

ROTEIRO

Dia 1 ao 6 – ROTEIRO TENTAÇÕES DO JAPÃO

Dia 7 – QUIOTO / NAOSHIMA / TAKAMATSU
Café da manhã* Às 7:45, encontro no lobby do hotel com o guia falando espa-
nhol e traslado para a Estação de Quioto. Embarque em trem-bala com destino a 
Okayama. Chegando à estação, traslado ao Porto de Uno em transporte público. 
Traslado do porto à Ilha de Naoshima de “ferry boat”. Na ilha, visita ao Museu 
Chichu, Art House Project e Arte ao ar livre. Saída de Naoshima em “ferry” para o 
Porto de Takamatsu. Chegada e caminhada até o hotel. Uma mala por pessoa (até 
23kg) será despachada do hotel de Quioto  para o ryokan em Dogo Onsen separada-
mente de caminhão. Recomenda-se preparar uma mala de mão troca de roupa para 
passar uma noite em Takamatsu.

Dia 8 – TAKAMATSU / KOTOHIRA / DOGO ONSEN 
Café da manhã* Às 08h00, encontro no lobby do hotel com o guia falando es-
panhol para dia de passeio iniciando em Takamatsu com visita ao parque Ritsurin. 
Prosseguimento para Kotohira para conhecer o Santuário Kotohiragu, de onde se 
tem uma linda vista do Monte Sanuki Fuji e, a seguir, para Matsuyama para che-
gar de teleférico até o Castelo de Matsuyama. Continuação para Dogo Onsen, onde 
o Ryokan Tsubakikan oferece o Wadaiko - um espetáculo de tambores japoneses. 
Jantar incluso. 
Nota: 1. Para se chegar ao templo principal do Santuário Kotohiragu será necessário su-

PREÇOS POR PESSOA - PLANO STANDARD (em dólar americano)

TEMPORADA INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

A USD 4.720,00 USD 3.675,00 USD 3.325,00
B USD 4.790,00 USD 3.745,00 USD 3.390,00
C USD 5.235,00 USD 3.880,00 USD 3.530,00

SAÍDAS ÀS SEXTAS - mínimo de 2 participantes
ABRIL C 6

MAIO B 25

JUNHO A 22

JULHO A 6 B 20, 27

AGOSTO B 24 A 31

SAÍDAS ÀS SEXTAS - mínimo de 2 participantes
SETEMBRO A 7

OUTUBRO B 12

2019

MARÇO B 15 C 22

CIDADE CATEGORIA HOTEL

TÓQUIO SUPERIOR HOTEL NEW OTANI TOKYO, GARDEN TOWER - quarto standard

QUIOTO SUPERIOR KYOTO TOKYU HOTEL - quarto standard

TAKAMATSU SUPERIOR JR CLEMENT TAKAMATSU - quarto standard

DOGO ONSEN STANDARD HOTEL TSUBAKI KAN - quarto estilo japonês com futon

KOCHI STANDARD THE CROWN PALAIS NEW HANKYU KOCHI - quarto standard

KOBE SUPERIOR ANA CROWNE PLAZA KOBE - quarto standard

Pacote Regular em Espanhol - 11 Dias (10 Noites)
bir 785 degraus. 2. O show Wadaiko é diário, mas pode haver dia em que não será rea-
lizado por algum motivo.

Dia 9 – DOGO ONSEN / MATSUYAMA / KOCHI 
Café da manhã* Às 09h00, reunião no lobby do hotel com guia falando espa-
nhol.  Saída de Dogo Onsen com destino à Kochi. Parada no Mercado Hirome com 
tempo livre para almoço, não incluso. Prosseguindo para o Castelo de Kochi e 
Templo Chikurin-ji, templo n° 31 do caminho da peregrinação. Chegada ao ho-
tel em Kochi. Uma mala por pessoa (até 23kg)  será despachada do hotel em Dogo 
Onsen  para o hotel em Kobe separadamente de caminhão. Recomenda-se preparar 
uma mala de mão troca de roupa para passar uma noite em Kochi.

Dia 10 – KOCHI / IYA / KOBE  
Café da manhã* Às 08h00, reunião no lobby do hotel com guia falando espa-
nhol para o início do passeio em Iya, onde se conhecerá a Ponte Kazurabashi, uma 
ponte pêncil feita de amarras de cipó, e o Cânion Oboke. Caso o clima permita, 
passeio de barco pelo Rio Yoshino. Traslado para a Estação Awa-Ikeda com desti-
no a Tokushima. Ao chegar,  visita ao Teatro Awaodori Kaikan para assistir a uma  
apresentação de dança folclórica que tem mais de 400 anos de história. Traslado 
para hotel em Kobe.

Dia 11 – QUIOTO / OSAKA
Café da manhã* Check-out no horário regular do hotel. Em horário adequado, 
traslado ao aeroporto de  Kansai  ou Itami em transporte regular (ônibus) sem 
acompanhamento de assistente.

HOSPEDAGEM

O PACOTE INCLUI
• Todos os itens inclusos no roteiro Tentações do Japão;
• 4 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares;
• Café da manhã nos hotéis e 1 jantar;
• Bilhete de trem-bala Nozomi Quioto/Okayama em classe turística no 7º dia;

► Não havendo disponibilidade nos hotéis mencionados, outros 
 hotéis de mesma categoria podem ser utilizados.
► No Japão, os hotéis dispõem de poucos quartos DUPLO (cama de 
 casal). De forma geral, são utilizados quartos TWIN (duas 
 camas). Quartos Duplo (cama de casal) NÃO estão garantidos. 
 Quarto Triplo: um quarto com duas camas regulares + 1 cama 
 extra de tamanho menor.

• Traslados e passeios mencionados no programa em transporte público ou 
 veículo privativo;
• Guia local falando espanhol nas excursões dos dias 7-10;
• Assistentes falando espanhol nos traslados de chegada. Não haverá 
 assistência em espanhol no traslado de saída.
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Banzai Japão

ROTEIRO

Dia 1 – OSAKA
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai ou de Itami e, após procedimentos 
de imigração e alfândega, recepção pelo assistente falando espanhol. 

*HOTEL MONTEREY GRASMERE: traslado ao terminal de ônibus de Osaka (OCAT) 
em ônibus regular “Airport Limousine Bus”. Caminhada com acompanhamento de 
assistente do Terminal de ônibus até o hotel.

*SHERATON MIYAKO HOTEL OSAKA: traslado até o hotel em ônibus regular 
“Airport Limousine Bus” com assistente falando espanhol. As bagagens devem ser 
levadas a bordo do ônibus usado para o traslado. Os quartos estarão disponíveis a 
partir do horário regular de check-in do hotel.

Dia 2 – OSAKA
Café da manhã* Às 9h00, encontro com o guia falando espanhol e partida para 
meio dia de passeio em Osaka para conhecer o Mercado Kuronomon, Observatório 
do Umeda Sky Buiding e o Castelo de Osaka. Almoço incluso. Retorno para o ho-
tel. Tarde livre.

Dia 3 – OSAKA / NARA / QUIOTO 
Café da manhã* Às 09h00, encontro com o guia falando espanhol e partida 
rumo a Nara para visitar o Templo Todaiji com sua enorme imagem de Buda e o 
Parque dos Veados Sagrados. Continuação para Quioto para conhecer o Templo 
Kinkakuji e o Castelo de Nijo. Almoço incluso. Passeio por Gion,  distrito das guei-
xas, e traslado ao hotel em Quioto. As malas serão transportadas separadamente 
em caminhão do  hotel em Osaka para o hotel em Quioto.

Dia 4 – QUIOTO
Café da manhã* Dia livre. Consulte passeio opcional para Hiroshima e Ilha de 
Miyajima.

Dia 5 – QUIOTO / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA / GERO ou TAKAYAMA
Café da manhã* Saída até Shirakawago em ônibus privado com guia falando es-
panhol. Chegada e visita à Vila de Shirakawago e suas antigas residências Gassho-
zukuri (Patrimônio da Unesco). Almoço incluso. Em seguida, traslado para 
Takayama para visita à tradicional rua de comércio Kamisanno-machi e ao Museu 
do Festival de Takayama Yatai Kaikan. Término do passeio no hotel na região de 
Takayama ou Gero.  À noite, jantar no hotel. Às 07h30 uma mala por pessoa será 

Pacote Regular em Espanhol - 10 Dias (9 Noites)

despachada do hotel de Quioto para o hotel em Tóquio. Recomenda-se separar em 
uma mala de mão troca de roupa para dois dias.

Dia 6 – GERO ou TAKAYAMA / TSUMAGO / HAKONE ou ATAMI
Café da manhã* Às 9h00, encontro com o guia falando espanhol e partida em dire-
ção a Tsumago, uma das mais bem preservadas cidades do período Edo. Visita a uma 
antiga casa de Samurai Waki Honjin e caminhada pelas suas principais ruas. Traslado 
para a estação de Nagoya para embarque em trem-bala com destino a Odawara 
(sem acompanhamento de guia durante a viagem de trem). Chegada, recepção por 
outro guia falando espanhol e traslado para o hotel. À noite, jantar no hotel.

Dia 7 – HAKONE ou ATAMI / TÓQUIO
Café da manhã* Às 09h00, partida do hotel e início do passeio ao Parque 
Nacional de Hakone com guia falando espanhol. Após minicruzeiro pelo Lago 
Ashi, subida de teleférico ao Monte Komagatake, de onde se pode desfrutar de 
uma vista magnífi ca do Monte Fuji, e Vale Owakudani. Se por motivos de condi-
ções climáticas inadequadas não for possível fazer o passeio de barco e a subida 
de bondinho, será programada uma visita ao Santuário Hakone Jinja e Hakone 
Sekishoato.  Na impossibilidade de visitar o Vale Owakudani devido à densidade 
de gás vulcânico, será oferecido visita alternativa. Almoço incluso. Traslado para 
hotel em Tóquio.

Dia 8 – TÓQUIO
Café da manhã* Às 08h20, encontro com o guia falando espanhol e partida para 
meio dia de passeio em Tóquio. Visita à Praça do Palácio Imperial, ao Santuário 
Meiji, ao Templo Senso-ji com ruas comerciais de Nakamise e à região de Ginza, 
onde termina o passeio. Retorno ao hotel por conta de cada passageiro.

Dia 9 – TÓQUIO
Café da manhã* Dia livre. Consulte passeio opcional para Nikko.

Dia 10 – TÓQUIO
Café da manhã* Check-out no horário regular do hotel. Traslado ao Aeroporto 
de Narita ou Haneda utilizando o “Airport Limosine Bus” (sem assistência). Os 
tickets do ônibus serão entregues alguns dias antes pelo guia. As bagagens devem 
ser levadas a bordo do ônibus.

O PACOTE INCLUI
• Traslados e passeios: transporte público (metrô, trem, ônibus) e carro 
 privativo, dependendo da quantidade de passageiros;
• Trem-bala:  conforme indicado no roteiro, com assentos reservados em 
 classe turística;
• Guia em Espanhol: nos dias 2, 3, 5, 6, 7 e 8 e nos passeios opcionais para 

 Hiroshima e Nikko;  
• Assistentes em Espanhol: no dia 1 (obs. não há assistência no dia de saída);
• Refeições:  9 cafés da manhã, 4 almoços e 2 jantares; 
• Ingressos:  inclusos dos pontos turísticos citados no programa.

Bagagens:  1 bagagem por pessoa será transportada separadamente de caminhão no 3º dia (Osaka/Quioto) e no 5º dia (Quioto/Tóquio).
Nota: Entre os aeroportos e hotéis, as malas serão transportadas no porta-malas do veículo. Basicamente somente uma mala por pessoa será permitida (de tamanho normal / até 23kg).
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HIROSHIMA (DIA 4) -  USD 545,00 POR PESSOA (Almoço não incluso)
Pela manhã, traslado para a estação de trem de Quioto com guia em espanhol 
ou assistente em inglês (dependendo do hotel). Embarque em trem-bala Nozomi 
(sem acompanhamento do assistente) com destino a Hiroshima. Chegada e iní-
cio do passeio utilizando transporte público ou veículo privado (dependendo da 
quantidade de participantes) acompanhado de guia falando espanhol. Visita ao 
Memorial da Paz e à Cúpula da Bomba Atômica em Hiroshima e ao Santuário 
Itsukushima, localizado na Ilha de Miyajima. Traslado para a estação de Hiroshima 
para embarque em trem-bala Nozomi (sem acompanhamento do guia) para o re-
torno a Quioto. Chegada e traslado ao hotel por conta de cada passageiro. 

NIKKO COM ALMOÇO (DIA 9) – USD 315,00 POR PESSOA
Pela manhã, encontro com o guia falando espanhol no lobby do hotel em Tóquio e 
traslado para Nikko utilizando transporte público ou veículo privativo, dependen-
do da quantidade de passageiros. Chegada a Nikko e início do passeio visitando o 
Santuário Toshogu, o Lago Chuzenji e as Cascatas Kegon (elevador não incluso). 
Retorno ao hotel em Tóquio. 

Passeios Opcionais

SAÍDAS ÀS TERÇAS - mínimo de 2 participantes
ABRIL C 3, 10 B 17

MAIO B 8, 15, 22 A 29

JUNHO A 5, 12, 19, 26

JULHO B 3, 17, 24, 31 C 10

AGOSTO C 14 B 21 A 28

SETEMBRO A 4 C 11, 25

OUTUBRO C 9, 16, 23, 30

NOVEMBRO C 6, 13, 27

DEZEMBRO A 4, 11

2019

JANEIRO A 15, 29

FEVEREIRO A 12, 26

MARÇO C 5, 12, 19, 26

PREÇOS POR PESSOA -  (em dólar americano)

CATEGORIA TEMPORADA A TEMPORADA B TEMPORADA C

STARDARD INDIVIDUAL USD 3.545,00 USD 3.610,00 USD 3.885,00

STANDARD DUPLO USD 2.920,00 USD 2.985,00 USD 3.190,00

STANDARD TRIPLO USD 2.785,00 USD 2.820,00 USD 3.040,00

STARDARD INDIVIDUAL USD 4.150,00 USD 4.420,00 USD 4.490,00

STANDARD DUPLO USD 3.255,00 USD 3.390,00 USD 3.460,00

STANDARD TRIPLO USD 3.120,00 USD 3.230,00 USD 3.310,00

CIDADE CATEGORIA STANDARD CATEGORIA SUPERIOR

TÓQUIO HOTEL MONTEREY GRASMERE - quarto standard SHERATON MIYAKO HOTEL OSAKA - quarto comfort ou premium

QUIOTO DAIWA ROYNET HOTEL KYOTO EKIMAE - quarto superior ANA CROWNE PLAZA KYOTO ou KYOTO TOKYU HOTEL - quarto standard

GERO/
TAKAYAMA

HOTEL ASSOCIA TAKAYAMA RESORT - quarto ocidental / 
SUIMEIKAN (Gero) - quarto ocidental com camas

SUIMEIKAN (Gero) - quarto japonês com futon ou semi-japonês /semi-ocidental com futon 
ou HOTEL ASSOCIA TAKAYAMA RESORT - quarto semi-japonês / semi-ocidental

HAKONE HOTEL RESORPIA HAKONE - quarto ocidental ou *saídas nos dias 10/07 e 11/09
HOTEL RESORPIA ATAMI - quarto semi -japonês /  ocidental com cama

HOTEL RESORPIA HAKONE – quarto semi-japonês / ocidental com camas ou *saídas nos dias 
10/04, 10/07 e 11/09 HAKONE YUNOHANA PRINCE HOTEL – quarto japonês com futon

TÓQUIO HOTEL NEW OTANI GARDEN TOWER - quarto standard ou *saída no dia 03/07
ROYAL PARK HOTEL  - quarto standard

HOTEL NEW OTANI, THE MAIN  - quarto standard ou *saída no dia 03/07
ROYAL PARK HOTEL  - quarto deluxe

HOSPEDAGEM

► Não havendo disponibilidade nos hotéis mencionados, outros hotéis de mesma categoria podem ser utilizados.
► No Japão, os hotéis dispõem de poucos quartos DUPLO (cama de casal). De forma geral, são utilizados quartos TWIN (duas camas). Quartos Duplo (cama de casal)  NÃO estão garantidos. 
 Quarto Triplo: um quarto com duas camas regulares + 1 cama extra de tamanho menor.

NOITE EXTRA COM CAFÉ DA MANHÃ - PREÇOS POR PESSOA / POR NOITE (em dólar americano)
OSAKA INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

STANDARD HOTEL MONTEREY GRASMERE USD 230,00 USD 190,00 USD 180,00
SUPERIOR HOTEL SHERATON MIYAKO HOTEL USD 275,00 USD 205,00 USD 205,00

TÓQUIO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

STANDARD
HOTEL NEW OTANI GARDEN TOWER - quarto standard USD 340,00 USD 220,00 USD 180,00
ROYAL PARK HOTEL  - quarto standard twn USD 340,00 USD 220,00 USD 180,00

SUPERIOR
HOTEL NEW OTANI MAIN TOWER - quarto standard USD 370,00 USD 245,00 USD 205,00
ROYAL PARK HOTEL - quarto deluxe twn USD 490,00 USD 285,00 USD 205,00
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Japão Infi nito - Banzai Japão + ISE & Caminhos de Kumano

ROTEIRO

Dias 1 ao 9 – ROTEIRO BANZAI JAPÃO
Nota: Em Osaka, acomodação no Hotel Monterey Grasmere ou similar. 

Dia 10 – TÓQUIO / NAGOYA
Café da manhã* Às 07h30 uma mala por pessoa será despachada do hotel de Tóquio 
para o hotel em Toba. Recomendamos que separe roupas, em uma mala de mão, para 
uma noite em Nagoya. Check-out do hotel até o horário regular. Às 15h00, reunião no 
lobby do hotel e traslado à estação de Tóquio com assistente falando inglês ou espa-
nhol. Partida para Nagoya em trem-bala Nozomi (sem acompanhamento). Chegada 
a Nagoya e traslado ao hotel a pé com assistente falando inglês ou espanhol.

Dia 11 – NAGOYA / ISE / TOBA 
Café da manhã* Às 08h00, reunião no lobby do hotel e partida rumo a Ise e 
Toba utilizando transporte público ou veículo privativo com guia falando espa-
nhol. Ao chegar, visita à Ilha das Pérolas Mikimoto, onde acontecerá, caso o clima 
seja favorável, uma demonstração de mergulhadoras; a um museu sobre o culti-
vo de pérolas e à tenda das pérolas. Prosseguimento para conhecer:  Meotoiwa 
(duas rochas no mar atadas com uma grossa corda de palha que marcam um lu-
gar sagrado; simbolizam também um bom matrimônio); Santuário Ise, santuário 
xintoísta mais importante do Japão e consagrado à deusa do sol Amaterasu;  à 
Rua Oharaimachi e os becos Okage e Yococho, bairro com muitas tendas de lem-
branças e restaurantes que conservam o ambiente da época dos samurais. Após a 
visita, traslado ao hotel em Toba. Almoço e jantar inclusos.

Dia 12 – TOBA / KUMANO / NACHI-KATSUURA
Café da manhã* Às 8h00, reunião no lobby do hotel e saída para “O Caminho de 

Pacote Regular em Espanhol - 14 Dias (13 Noites)

Kumano”, utilizando transporte público e/ou veículo privativo ou a pé, visitando: 
Hadasu-no-Michi, caminho de pedras coberto de musgo construído no período 
Kamakura (séculos 12 a 14); Matsumoto-toge, onde há uma estátua de Jiso, pro-
tetor dos vilarejos, no meio de um bosque de bambus; Onigajo, um conjunto de 
formações rochosas e grutas esculpidas pelo mar e vento; Santuário Hananoiwaya 
(tumba da deusa Izanami); Maruyama-Senmaida, um total de 1.340 arrozais plan-
tados em terraços. Traslado para o ryokan em Nachi-Katsuura. Almoço e jantar 
inclusos. Uma mala por pessoa será despachada do hotel de Toba para o hotel em 
Osaka de caminhão. Recomendamos que separe roupas, em uma mala de mão, para 
uma noite em Katsuura.

Dia 13 – NACHI-KATSUURA / NACHI / OSAKA
Às 06h30, encontro no lobby. Nas primeiras horas da manhã, ida ao leilão de atum 
no mercado de pescados do Porto de Katsuura (em caso de intempérie ou se não 
houver pesca, pode ocorrer a suspensão do leilão). Volta para o hotel para o café da 
manhã. Após, início da excursão para Nachi utilizando transporte público ou veícu-
lo privativo e a pé para conhecer:  Daimonzaka, caminho de pedras ladeada por ce-
dros, que leva os transeuntes para o Santuário Kumano Nachi, um dos três Grandes 
Santuários de Kumano; Templo Seigantoji  e a Cascata de Nachi, com seus 133 me-
tros de altura. Saída para a Estação de Kii-Katsuura com destino a Estação Tenno-Ji 
em trem expresso. Traslado ao hotel em Osaka utilizando transporte público. 

Dia 14 – OSAKA
Café da manhã* Check-out no horário regular do hotel. Traslado ao Aeroporto 
de Kansai ou Itami utilizando o “Airport Limosine Bus” (sem assistência). Os 
tickets do ônibus serão entregues alguns dias antes pelo guia. As bagagens devem 
ser levadas a bordo do ônibus.

O PACOTE INCLUI
•  Todos os itens inclusos no roteiro Banzai Japão; 
• Traslados e passeios: transporte público (metrô, trem, ônibus) e carro privativo, 
 dependendo da quantidade de passageiros;
• Guias em Espanhol: nos dias 11, 12 e 13; 
• Assistente em Inglês ou Espanhol:  no dia 10 para traslados do hotel em Tóquio 

 à Estação de Tóquio e da Estação de Nagoya para o hotel em Nagoya;
• Refeições:  cafés da manhã, 2 almoços e 2 jantares; 
• Trem-bala:  classe turística com assentos reservados;
• Ingressos:  dos pontos turísticos citados no programa.
• Bagagens: 1 bagagem por pessoa será transportada separadamente de 
 caminhão no dia 10 (Tóquio/Toba) e no dia 12 (Toba/Osaka).

CIDADE CATEGORIA HOTEL

OSAKA STANDARD HOTEL MONTEREY GRASMERE OSAKA  - quarto standard

QUIOTO STANDARD DAIWA ROYNET HOTEL KYOTO EKIMAE  - quarto superior

GERO / TAKAYAMA SUPERIOR HOTEL ASSOCIA TAKAYAMA RESORT - quarto ocidental / SUMEIKAN (Gero) - quarto ocidental com camas

HAKONE / ATAMI STANDARD HOTEL RESORPIA HAKONE - quarto ocidental / *saída 10 de julho: HOTEL RESORPIA ATAMI - quarto semi-japonês/ocidental com camas

TÓQUIO SUPERIOR HOTEL NEW OTANI TOKYO, GARDEN TOWER - quarto standard

NAGOYA STANDARD NAGOYA JR GATE TOWER HOTEL  - quarto standard

TOBA SUPERIOR TOBA HOTEL INTERNACIONAL  - quarto standard

KATSUURA STANDARD KATSUURA GYOEN  - quarto em estilo japonês com futon

OSAKA SUPERIOR SHERATON MIYAKO HOTEL OSAKA - quarto comfort

► Não havendo disponibilidade nos hotéis mencionados, outros hotéis de mesma categoria podem ser utilizados.
► No Japão, os hotéis dispõem de poucos quartos DUPLO (cama de casal). De forma geral, são utilizados quartos TWIN (duas camas). Quartos Duplo (cama de casal  NÃO estão garantidos. 
 Quarto Triplo: um quarto com duas camas regulares + 1 cama extra de tamanho menor.

SAÍDAS ÀS TERÇAS - mín. de 2 part.
ABRIL C 10

MAIO B 15 A 29

JUNHO A 12, 26

JULHO C 10 E 17, 24

AGOSTO D 14 E 21 A 28

SAÍDAS ÀS TERÇAS - mín. de 2 part.
OUTUBRO C 16, 30

2019

FEVEREIRO A 26

MARÇO C 5

PREÇOS POR PESSOA -  (em dólar americano)

CATEGORIA TEMPORADA A TEMPORADA B TEMPORADA C TEMPORADA D TEMPORADA E

INDIVIDUAL USD 5.480,00 USD 5.550,00 USD 5.820,00 USD 6.025,00 USD 5.750,00

DUPLO USD 4.545,00 USD 4.615,00 USD 4.815,00 USD 4.885,00 USD 4.680,00

TRIPLO USD 4.330,00 USD 4.370,00 USD 4.585,00 USD 4.640,00 USD 4.425,00

HOSPEDAGEM
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Pacote Terrestre - Roteiro de 9 Dias em Carro Privativo

O PACOTE INCLUI
•  8 noites de hospedagem nos hotéis mencionados ou em similares; 
• Passeios em carro privativo com guia falando português ou espanhol; 
• Café da manhã, 3 almoços e 1 jantar em estilo japonês no hotel em Hakone;

• Ingressos dos pontos turísticos mencionados no roteiro;
• Traslados em “Airport Limousine Bus” (ônibus regular) entre aeroporto/hotel/
 aeroporto;
• Bilhete de trem-bala entre Quioto/Odawara/Tóquio em classe turística e 
 assento reservado.

Japão - Rota Dourada

ROTEIRO

Dia 1 – ...  OSAKA
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai, recepção por assistente falando 
inglês no desembarque e traslado ao hotel na cidade de Quioto utilizando trans-
porte regular (“Airport Limousine Bus”).

Dia 2 – QUIOTO  NARA  QUIOTO
Café da manhã* Dia de passeio em carro privativo com guia local falando portu-
guês ou espanhol. Em Quioto, visita ao ao Templo Kiyomizu e sua bela varanda de 
madeira, ao  Templo Kinkakuji, conhecido como o “Pavilhão Dourado” e ao Castelo 
Nijo. Em Nara, visita ao Parque de Nara, imensa área verde por onde circulam li-
vremente mais de 1.200 cervos, ao Templo Todaiji com o Daibutsu (grande está-
tua de bronze de Buda), e a Kasuga Taisha, o santuário xintoísta das  lanternas de 
pedra.  Almoço incluso. 

Dia 3 – QUIOTO 
Café da manhã* Dia livre. Consultar opcionais. 

Dia 4 – QUIOTO  ODAWARA  HAKONE
Café da manhã* Saída do hotel com assistente falando inglês para embarque 
em shinkansen (trem-bala) com destino à estação de Odawara (sem acompanha-
mento). Chegada, recepção e transporte privativo para ryokan (hotel em estilo 
japonês) em Hakone com assistente falando inglês. Tarde livre para aproveitar o 
onsen (banho em águas termais). Jantar típico japonês incluso. As malas se-
rão despachadas para Tóquio. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de 
roupa para um dia. 

Dia 5 – HAKONE  ODAWARA  TÓQUIO
Café da manhã* Pela manhã, visita, em carro privativo com guia local falando por-

tuguês ou espanhol, incluindo subida ao Monte Komagatake de bondinho, passeio 
de barco pelo Lago Ashi e Vale Owakudani. Almoço incluso. Em seguida, trasla-
do à estação de Odawara para embarque em shinkansen (trem-bala) com destino 
a Tóquio (sem acompanhamento). Chegada e traslado ao hotel por conta própria. 

Dia 6 – TÓQUIO
Café da manhã* Dia de passeio por Tóquio em carro privativo com guia local 
falando português ou espanhol visitando a Praça do Palácio Imperial, Skytree, 
Templo Asakusa Kannon e suas lojas de suvenirs, Museu Edo Tokyo e os os famo-
sos bairros de Akihabara e Ginza. Almoço incluso. 

Dia 7 – TÓQUIO
Café da manhã* Dia livre. Sugestão de passeios e compras: Akihabara (eletrôni-
cos), Shibuya (lojas de departamentos), Ueno, Okachimachi (zoológico, comércio po-
pular), Harajuku (lojas de roupa para jovens na Takeshita-doori ou lojas de grifes 
na Omotesando-doori), Ginza (lojas de departamentos e de grifes famosas), Nakano 
Broadway (animê, mangá, cosplay) ou turismo nas proximidades de Tóquio como 
Tokyo Disney Resort,  Kamakura, Nikko e outros. 

Dia 8 – TÓQUIO
Café da manhã* Dia livre.

Dia 9 – TÓQUIO  ...
Café da manhã* Parte da manhã livre para preparação da bagagem e check-out 
até as 11h00. Em horário adequado, traslado ao aeroporto utilizando transporte 
regular (“Airport Limousine Bus”) sem assistência. 

PREÇOS DO PACOTE POR PESSOA (em dólar americano)
Válido para mínimo de 2 passageiros

CATEGORIA DE HOTÉIS INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO
TURÍSTICA USD 6.500,00 USD 5.550,00 USD 5.440,00
SUPERIOR USD 6.900,00 USD 5.850,00 USD 5.720,00
PRIMEIRA USD 9.200,00 USD 7.110,00 USD 6.700,00

LUXO USD 13.300,00 USD 9.150,00 USD 8.420,00

PREÇOS DO PACOTE POR PESSOA (em dólar americano)
Válido para mínimo de 6 passageiros

CATEGORIA DE HOTÉIS INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO
TURÍSTICA USD 5.140,00 USD 4.100,00 USD 3.970,00
SUPERIOR USD 5.450,00 USD 4.500,00 USD 4.390,00
PRIMEIRA USD 7.880,00 USD 5.800,00 USD 5.400,00

LUXO USD 11.630,00 USD 7.820,00 USD 7.090,00

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADES CATEGORIA TURÍSTICA CATEGORIA SUPERIOR CATEGORIA PRIMEIRA CATEGORIA LUXO

QUIOTO HOTEL NEW MIYAKO KYOTO HOTEL NEW MIYAKO KYOTO
(Superior Room) KYOTO HOTEL OKURA THE RITZ-CARLTON KYOTO

HAKONE HAKONE SUIMEISOU HOTEL AURA TACHIBANA HOTEL TOKINOYU SETSUGETSUKA GORA KADAN HAKONE
TÓQUIO SHINAGAWA PRINCE HOTEL KEIO PLAZA HOTEL TOKYO IMPERIAL HOTEL TOKYO THE PENINSULA TOKYO

PREÇOS DO PACOTE POR PESSOA (em dólar americano)
Válido para mínimo de 4 passageiros

CATEGORIA DE HOTÉIS INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO
TURÍSTICA USD 5.750,00 USD 4.980,00 USD 4.760,00
SUPERIOR USD 5.990,00 USD 5.100,00 USD 4.880,00
PRIMEIRA USD 8.370,00 USD 6.400,00 USD 5.930,00

LUXO USD 12.100,00 USD 8.320,00 USD 7.940,00

PREÇOS DO PACOTE POR PESSOA (em dólar americano)
Válido para mínimo de 8 passageiros

CATEGORIA DE HOTÉIS INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO
TURÍSTICA USD 4.900,00 USD 3.990,00 USD 3.890,00
SUPERIOR USD 5.230,00 USD 4.280,00 USD 4.070,00
PRIMEIRA USD 7.500,00 USD 5.500,00 USD 5.120,00

LUXO USD 11.200,00 USD 7.450,00 USD 6.780,00
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ATRAÇÕES - Torre de Tóquio, Praça do Palácio Imperial, 
Templo Senso-ji em Asakusa, cruzeiro sobre o Rio Sumida e 
experiência de uma tradicional cerimônia de chá. 

ATRAÇÕES - Torre de Tóquio, Praça do Palácio Imperial 
e Templo Senso-ji em Asakusa com suas famosas lojas de 
suvenirs.

ATRAÇÕES - 5ª estação do Monte Fuji, passeio de barco pelo 
Lago Ashi e subida ao Monte Komagatake.

“DYNAMIC TOKYO” 
(1 Dia de passeio)

“TOKYO MORNING”
 (Meio dia de passeio)

“MOUNT FUJI & HAKONE” 
(1 Dia de passeio)

“NIKKO WORLD HERITAGE” 
(1 Dia de passeio)

“HIDDEN KAMAKURA & ENOSHIMA”
 (1 Dia de passeio)

“NIKKO & NINJA TOUR” 
(1 Dia de passeio)

“KYOTO” 
(1 Dia de passeio)

“KYOTO & NARA”
 (1 Dia de passeio)

“SAGANO BAMBOO GROVE & ARASHIYAMA WALKING TOUR” 
(1 Dia de passeio)

ATRAÇÕES - Santuário Nikko Toshogu, Lago Chuzenji e 
Cataratas Kegon.

ATRAÇÕES - Templo Jomyo-ji (com cerimônia de chá), 
Templo Hokoku-ji, Templo Kotoku-in  e belas paisagens ma-
rítimas de Enoshima.

ATRAÇÕES - Santuário Nikko Toshogu e Edo Wonderland 
(parque temático histórico).

ATRAÇÕES - Castelo Nijo, Templo Kinkakuji, Palácio Imperial 
de Quioto, Santuário Heian, Templo Sanjusangendo e Templo 
Kiyomizu.

ATRAÇÕES - Castelo Nijo, Templo Kinkakuji, Palácio Imperial 
de Quioto, Templo Todaiji, Parque de Nara, Santuário Kasuga 
e Nagomikan.

ATRAÇÕES - Templo Tenryuji, Bosque Sagano Bambu, 
Templo Jojakkoji e Ponte Togetsukyo.

Consulte passeios regulares SUNRISE TOURS!
Guia local falando inglês.

Embarque dos principais hotéis da cidade.

Passeios Regulares no Japão
TÓQUIO

QUIOTO
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NAOSHIMA
a ilha de arte e museu a céu aberto

Naoshima é uma ilha no mar de Seto  transformada em 
um complexo de arte contemporânea com museus (e ho-
tel dentro de museu) projetados pelo gênio da arquitetura 
Tadao Ando que integra arte e arquitetura à natureza.

Roteiros privativos com visita de um dia à ilha, que tem como uma das atrações o singular hotel dentro de um museu de arte moderna que dá acesso às exposições 24 
horas por dia e quartos projetados pelo famoso arquiteto Tadao Ando.

VALE DE KISO
Narai-Juku, Tsumago e Magome

Durante o período feudal foi aberto o Nakasendo, um ca-
minho através  do Vale de Kiso para servir de rota de trans-
porte entre Quioto e Edo (Tóquio). Alguns postos dessa 
rota se mantiveram preservados como Narai, Tsumago e 
Magome.

Roteiros privativos com passeio pelas ruas de pedra e construções em madeira em Narai-Juku e caminhada pela trilha de 8 km entre Magome e Tsumago que passa 
pela área rural entre casas e campos dos moradores locais.

PARQUE DOS MACACOS
Nagano

O Parque dos Macacos oferece a experiência única de ver 
macacos japoneses, conhecidos como macacos da neve, 
tomando banho em águas termais em seu habitat natu-
ral, nas fl orestas do Vale de Jigokudani em Yamanouchi, 
província de Nagano.

Roteiros privativos ou regulares com visita ao parque dos macacos “Paradise of the Monkeys:  Jigoludani Yaen-Koen – Wild Snow Monkey Park”. A visitação é no ano 
inteiro, mas a época para observação dos macacos em banho é no inverno.

Consulte roteiros e preços!

MONTE KOYA
e os Caminhos Sagrados de Kumano

Monte Koya, a montanha sagrada para o Budismo 
Shingon, é o ponto de partida e de chegada de peregrinos. 
Há trilhas que fazem parte dos Caminhos Sagrados 
de Kumano conectando o Monte Koya aos santuários 
sagrados de Kumano.

Roteiros privativos ou regulares com caminhada em trilha, visitação a santuários e experiência rara de passar uma noite num alojamento de um templo, onde se pode 
vivenciar a vida dos monges e apreciar a sua culinária vegetariana.

Passeios Alternativos no Japão
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CHINA CLÁSSICA– 08 dias  CHINA PITORESCA – 10 dias CHINA COM MUNDO DE AVATAR – 10 dias  
Pequim / Xian /  Xangai

A partir de  USD 1.500,00
Pequim / Xian / Guilin / Xangai

A partir de USD 2.255,00
Pequim / Xian / Zhangjiajie / Xangai

A partir de USD 2.925,00

CHINA COM TIBETE EXPRESSO – 11 dias  CHINA AUTÊNTICA – 12 dias CHINA COM ROTA DE KUNG FU – 13 dias  
Pequim / Xian /  Lhasa / Xangai

A partir de USD 4.225,00
Pequim / Xian /  Pingyao /  Datong / Xangai

A partir de USD 3.435,00
Pequim / Xian /  Luoyang / Templo Shaolin / Hanzhou / Suzhou / Xangai

A partir de USD 2.630,00

PARAÍSO NA TERRA – 13 dias  ROTA COM URSO PANDA – 13 dias MONTANHA AMARELA – 14 dias  
Pequim / Xian / Guilin / Hangzhou / Suzhou / Xangai

A partir de USD 2.610,00
Pequim / Xian / Chengdu / Hangzhou / Suzhou / Xangai

A partir de USD 3.140,00
Pequim / Xian / Guilin / Hangzhou / Huangshan / Tunxi / Xangai

A partir de USD 3.775,00

CAPITAIS ANTIGAS – 13 dias ROTA DA SEDA – 13 dias PINGYAO: “A LANTERNA VERMELHA” – 13 dias  
Pequim / Xian / Nanjing / Hangzhou / Suzhou / Xangai

A partir de USD 2.540,00
Pequim / Xian / Dunhuang / Turpan / Urumqi / Xangai

A partir de USD 4.805,00
Pequim / Xian / Pingyao / Hangzhou / Suzhou / Xangai

A partir de USD 2.865,00

CRUZEIRO PELO RIO YANGTZE – 11 dias  TIBETE COMPLETO – 15 dias CHINA EXÓTICA  YUNNAN – 16 dias   
Pequim / Xian / Cruzeiro pelo Rio Yangtze / Xangai

A partir de USD 2.775,00
Pequim / Xian / Lhasa/ Tsedang / Gyantze / Shigatze / Xangai

A partir de USD 5.145,00
Pequim / Xian / Guilin / Lijiang /  Dali / Kunming / Xangai

A partir de USD 5.705,00

 Saídas garantidas a partir de 2 passageiros. Guia local falando espanhol, exceto em 
determinadas localidades em que se oferecerá serviço de guia local falando inglês.

Preços e roteiros completos apresentados no caderno especial “China”. Solicite um exemplar. 

China - Pacotes Regulares
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PEQUIM
PASSEIOS DE 1 DIA COM ALMOÇO 01 PESSOA 02 PESSOAS 03-05 PESSOAS 06-09 PESSOAS

GRANDE MURALHA USD 425,00 USD 240,00 USD 170,00 USD 145,00

PALÁCIO IMPERIAL E PALÁCIO DE VERÃO USD 365,00 USD 220,00 USD 155,00 USD 130,00

PALÁCIO IMPERIAL E TEMPLO DO CÉU USD 365,00 USD 220,00 USD 155,00 USD 130,00

XANGAI
PASSEIOS DE 1 DIA COM ALMOÇO 01 PESSOA 02 PESSOAS 03-05 PESSOAS 06-09 PESSOAS

JARDIM YUYUAN, TEMPLO DE BUDA DE JADE, 
RUA COMERCIAL NANJING, “BUND” USD 215,00 USD 110,00 USD 100,00 USD 75,00

EXCURSÃO PARA SUZHOU (JARDIM DE 
PESCADORES E A COLINA DO TIGRE) USD 480,00 USD 255,00 USD 205,00 USD 160,00

XIAN
PASSEIOS DE 1 DIA COM ALMOÇO 01 PESSOA 02 PESSOAS 03-05 PESSOAS 06-09 PESSOAS

MUSEU DE TERRACOTA, BAIRRO MUÇULMANO 
E PAGODE DO GANSO SELVAGEM USD 285,00 USD 220,00 USD 160,00 USD 125,00

GUILIN
PASSEIOS DE 1 DIA COM ALMOÇO (Lunch Box) 01 PESSOA 02 PESSOAS 03-05 PESSOAS 06-09 PESSOAS

CRUZEIRO PELO RIO LIJIANG USD 305,00 USD 200,00 USD 185,00 USD 145,00

GUANZHOU (CANTÃO)
PASSEIOS DE MEIO DIA COM ALMOÇO 01 PESSOA 02 PESSOAS 03-05 PESSOAS 06-09 PESSOAS

TEMPLO DA FAMÍLIA CHEN, CENTRO 
FINANCEIRO E MERCADO QINGPING USD 205,00 USD 125,00 USD 90,00 USD 55,00

HONG KONG
PASSEIOS DE MEIO DIA SEM ALMOÇO 01 PESSOA 02 PESSOAS 03-05 PESSOAS 06-09 PESSOAS

PICO VICTORIA, PORT DE ABERDEEN, 
BAÍA REPULSE USD 395,00 USD 210,00 USD 155,00 USD 125,00

CONDIÇÕES
• Preços por pessoa;
• Traslados e passeios em ônibus ou carro privativo com guia falando espanhol;
• Ingresso dos pontos visitados;
• Almoço em restaurante de categoria standard (comida chinesa) quando incluso no passeio.
  Nota: Consulte preços de almoço em restaurante de categoria superior ou em hotéis cinco estrelas.

Passeios Privativos na China
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BANCOC - Pacote regular em espanhol – 4 dias (3 noites)
Saídas às quartas e sextas

PUKHET - Pacote regular em inglês
4 dias (3 noites) - Saídas diárias

O PACOTE REGULAR EM BANCOC INCLUI
•  3 pernoites em hotel com café da manhã e impostos;
• Traslados e passeios SIC (Seat In Couch) acompanhados de guia  falando espanhol;
• Ingresso dos pontos turísticos citados no programa.

O PACOTE REGULAR EM PUKHET INCLUI
•  3 pernoites em hotel com café da manhã, 1 almoço (bebidas à parte) e impostos;
• Traslados e passeios SIC (Seat In Couch) acompanhados de guia falando inglês;
• Ingresso dos pontos turísticos citados no programa.

Tailândia: Bancoc & Phuket

ROTEIRO

Dia 1 – ...  BANCOC
Chegada ao Aeroporto de Bancoc, capital da Tailândia, recepção pelo guia falan-
do espanhol e traslado ao hotel.  Check-in no hotel em horário regular. Restante 
do dia livre.

Dia 2 – BANCOC
Café da manhã* Dia livre. Sugestão:  Passeio opcional em grupo ao Mercado 
Flutuante de Damnoen Saduak com guia falando espanhol. 

Dia 3 – BANCOC
Café da manhã* Às 8h30, saída do hotel para meio dia de passeio para conhecer os 
templos mais importantes de Bancoc e o Grande Palácio Real.  Início com visita a Wat 
Trimit, antigo templo que abriga a maior estátua de Buda de Ouro maciço do mundo 
(peso de 5,5 toneladas e altura de três metros). Passando por Chinatown, prossegui-
mento até Wat Pho, o grande complexo real de templos onde está guardado o Buda 
Reclinado, de 46 metros de comprimento, e as tumbas dos reis. Término da excursão 
visitando o Grande Palácio, um dos mais belos exemplos das cortes de Sião (antigo 
nome da Tailândia). Abriga palácios usados em distintas ocasiões: o palácio dos fune-
rais, o das recepções, a sala do trono, a sala da coroação, a casa dos convidados reais 
e o maravilhoso templo do Buda de Esmeralda. Tarde livre. Sugestão para noite: visita 
a Asiatique Market (a partir das 17h), um mercado noturno aberto que reúne atrações 
como lojas, restaurantes e entretenimento. 

Dia 4 – BANCOC  ...
Café da manhã* Check-out do hotel em horário regular.  Em horário adequado, 
traslado regular ao aeroporto com guia falando espanhol. 

ROTEIRO

Dia 1 – ...  PUKHET
Chegada ao Aeroporto de Pukhet. Recepção e traslado regular ao hotel com guia 
falando inglês. Check-in no hotel em horário regular. Restante do tempo livre.

Dia 2 – PUKHET / PHI PHI / PUKHET
Café da manhã* Saída às 7h30 para passeio em grupo com guia falando inglês. 
Um dia inteiro para explorar as paradisíacas ilhas Phi Phi, conhecidas pelo seu mar 
de águas cristalinas e de cor esmeralda, suas praias, suas montanhas arborizadas, 
seus coloridos arrecifes de coral e vida submarina. Visita à baía de Maya, que fi cou 
famosa com o fi lme “A praia”, e parada em uma ilha com praia de areia branca 
para relaxar, nadar e mergulhar. Almoço incluso. 

Dia 3 – PUKHET
Café da manhã*Dia livre. Consulte opcionais.

Dia 4 – PUKHET  ...
Café da manhã* Check-out no horário regular. Em horário adequado, traslado 
regular  ao aeroporto com guia falando inglês. 

HOSPEDAGEM EM BANCOC
CATEGORIA HOTEL
STANDARD FURAMA BANGKOK SILOM - quarto superior plus
SUPERIOR NOVOTEL BANGKOK FENIX SILOM - quarto superior

DELUXE PULLMAN G BANGKOK - quarto deluxe G

HOSPEDAGEM EM PUKHET
HOTEL - OPÇÃO 1 SUGAR MARINA FASHION - quarto deluxe
HOTEL - OPÇÃO 2 PATONG BEACH HOTEL - quarto superior
HOTEL - OPÇÃO 3 THE OLD PUKHET - quarto sino deluxe
HOTEL - OPÇÃO 4 AMARI PHUKET RESORT - quarto superior ocean facing

PACOTE REGULAR EM BANCOC - PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
Válido para mínimo de 2 participantes

CATEGORIA INDIVIDUAL DUPLO
STANDARD USD 350,00 USD 225,00
SUPERIOR USD 420,00 USD 260,00

DELUXE USD 705,00 USD 405,00
Passeio opcional regular Mercado Flutuante USD 95,00

Validade: 1º de Abril a 31 de Outubro

PACOTE REGULAR EM PUKHET - PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
Válido para mínimo de 2 participantes

CATEGORIA INDIVIDUAL DUPLO
HOTEL - OPÇÃO 1 USD 425,00 USD 305,00
HOTEL - OPÇÃO 2 USD 540,00 USD 360,00
HOTEL - OPÇÃO 3 USD 612,00 USD 400,00
HOTEL - OPÇÃO 4 USD 805,00 USD 520,00

Validade: 1º de Abril a 31 de Outubro

NOITE EXTRA EM BANCOC - PREÇOS POR QUARTO / NOITE
 (em dólar americano)

FURAMA BANGKOK SILOM USD 85,00
NOVOTEL BANGKOK FENIX SILOM USD 100,00
PULLMAN G BANGKOK USD 190,00
Café da manhã incluso. Tarifas válidas somente se conjugadas com o pacote re-
gular 3 noites.

NOTAS: 1. O itinerário dos pacotes de regulares de Bancoc e de Pukhet está sujeito a alteração dependendo dos voos confi rmados, condições climáticas e das estradas. 

NOITE EXTRA EM PUKHET - PREÇOS POR QUARTO / NOITE
 (em dólar americano)

SUGAR MARINA FASHION USD 115,00
PATONG BEACH HOTEL USD 165,00
THE OLD PUKHET USD 190,00
AMARI PHUKET RESORT USD 240,00
Café da manhã incluso. Tarifas válidas somente se conjugadas com o pacote re-
gular 3 noites.

i lê

CONSULTE PREÇO DOS PACOTES EM BASE PRIVATIVA!
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Tailândia: Capitais de Sião

ROTEIRO

Dia 1 – BANCOC / AYUTTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOKE
Pela manhã, pick up dos passageiros dos principais hotéis de Bancoc. Saída do hotel 
rumo ao parque arqueológico de Ayutthaya e seus maravilhosos templos. Ayutthaya 
foi capital do reino de mesmo nome de 1371 até 1700 aproximadamente para de-
pois virar o Reino de Sião que abrangia grande parte da atual Tailândia e Camboja. 
Visita aos principais templos: Wat Chaiwathanaram e Wat Phra Srisampetch. À tar-
de, prosseguimento para Lopburi para conhecer o Templo dos Monos, as ruínas de 
Wat Phra Sri Ratana Maha That e Prang Sam Yod (o Pagode Sagrado) e, a seguir, 
traslado para hotel em Phitsanuloke. Almoço e jantar inclusos.

Dia 2 – PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG RAI
Café da manhã* Saída do hotel e visita ao templo mais sagrado de Phitsanulok, 
Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Continuação para o Parque Histórico de Sukhothai, 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, para um passeio de bicicleta 
pelos jardins de Sukhothai, entre suas ruínas e lagos, e contemplação de um dos 
ícones mais importantes: o grande buda de Wat Sri Chum. Prosseguimento para 
hotel em Chiang Rai, com parada no Lago Payao. Almoço e jantar inclusos.

Dia 3 – CHIANG RAI / TRIÂNGULO DE OURO / CHIANG MAI 
Café da manhã* Saída para conhecer o templo Wat Rong Khun, também conhe-

Pacote Regular em Espanhol - Saídas aos domingos - 4 Dias (3 Noites)

cido como o Templo Branco. A seguir, visita a Mae Chan, antigo centro de trabalhos 
de prata, atualmente convertida em cidade que serve como centro de transações 
comerciais entre tribos e onde é possível ver pessoas de diferentes etnias como das 
tribos Yao e Akha. Continuação para visitar o famoso Triângulo de Ouro, ponto de 
reunião dos países Laos, Birmânia (Mianmar) e Tailândia, conhecido pelos locais 
como “Sop Ruak”. Do alto de uma colina se pode desfrutar das magnífi cas vistas 
do rio Mekong e do rio Ruak, seu afl uente, que divide geometricamente a fronteira 
entre os três países, a famosa forma triangular. Prosseguimento para conhecer a 
casa do Ópio. Saída de Chiang Rai para Chiang Mai (duração de 3 horas). Ao chegar, 
visita ao templo mais conhecido da cidade, Wat Doi Suthep, situado encima de uma 
pequena colina. Neste templo, o mais sagrado do norte, pode-se escutar, à tarde, os 
cantos dos monges. Traslado ao hotel. Almoço e jantar inclusos.

Dia 4 – CHIANG MAI / MAE TANG / MULHERES GIRAFAS / CHIANG MAI 
 ...

Café da manhã* Saída para o campo de treinamento de elefantes em Mae Tang. 
Neste local, pode-se ver como se utilizam os elefantes na indústria de madeira e 
outras atividades. Opcional: Passeio no lombo de um elefante acompanhado de um 
adestrador percorrendo bosques tropicais, repletos de uma exuberante vegetação. 
Antes do retorno a Chiang Mai, visita a uma tribo de mulheres girafa e a uma fazen-
da de plantação de orquídeas. Após almoço, traslado ao aeroporto de Chiang Mai. 

O PACOTE INCLUI
• 3 pernoites em hotel com café da manhã e impostos;
• Refeições mencionadas (bebidas à parte);
• Traslados e passeios regulares acompanhados de guia falando espanhol;
•   Ingresso dos pontos turísticos citados no programa.

CIDADE CATEGORIA STANDARD CATEGORIA SUPERIOR CATEGORIA DELUXE

PHITSANULOKE HANSANAN HOTEL - quarto superior TOPLAND HOTEL  - quarto superior studio TOPLAND HOTEL - quarto deluxe studio

CHIANG RAI PHOWADOL HOTEL - quarto standard THE LEGEND CHIANG RAI - quarto superior LE MERIDIEN CHIANG RAI - quarto deluxe garden view

CHIANG MAI THE EMPRESS CHIANG MAI  - quarto superior HOLIDAY INN CHIANG MAI - quarto superior SIRIPANNA VILLA RESORT & SPA - quarto deluxe

Nota: em caso de indisponibilidade dos hotéis mencionados, será garantido hotel de categoria similar.

HOSPEDAGEM

PACOTE REGULAR EM BANCOC - PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
Válido para mínimo de 2 participantes

CATEGORIA INDIVIDUAL DUPLO
STANDARD USD 630,00 USD 540,00
SUPERIOR USD 760,00 USD 630,00

DELUXE USD 980,00 USD 760,00
Passeio opcional no lombo do elefante USD 70,00

Validade: 1º de Abril a 31 de Outubro

NOTAS: 1. O itinerário está sujeito a alteração dependendo dos voos confi rmados, condições climáticas e das estradas. 

CONSULTE PREÇO DOS PACOTES EM BASE PRIVATIVA!
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Vietnã & Camboja

ROTEIRO

Dia 1 – ...  HANOI (Vietnã)
Chegada ao aeroporto Internacional de Hanoi, recepção pelo guia falando es-
panhol e traslado ao hotel. Nota: Os quartos estarão disponíveis somente após as 
14h00. Sugestão: desfrutar de uma massagem relaxante, passear e tomar um café 
no Lago Hoan Kiem ou fazer compras no Bairro Antigo.

Dia 2 – HANOI
Café da manhã* Dia de visita em Hanoi, capital do Vietnã que se destaca por 
ser a única cidade asiática com avenidas arborizadas, arquitetura colonial fran-
cesa, lagos calmos e templos orientais. Visita ao Templo da Literatura, a primeira 
universidade do país, fundada em 1070 e considerada o símbolo de Hanoi; e ao 
Museu de Etnologia para admirar a fascinante cultura vietnamita. Após almoço, 
traslado ao Museu de Ho Chi Minh para conhecer a parte externa: Praça Ba Dinh, 
o Pagode de Um Pilar, construída em 1049. Continuação para a templo Ngoc Son, 
situado no meio do lago Hoan Kiem, e passeio panorâmico utilizando ciclo-pousse 
(tipo de bicicleta-taxi) pelo bairro antigo de Hanoi. Sugestão: assistir ao show de 
marionetes sobre águas.

Dia 3 – HANOI / HALONG
Café da manhã* Partida para uma viagem de 1 dia/noite de cruzeiro pela baía 
de Halong. Durante o trajeto até a baía, passagem por ricas terras agrícolas do 
delta do rio Vermelho, oportunidade de ver a vida campestre e tradicional – um 
autêntico encontro com o Vietnã rural. Ao chegar em Halong, embarque a bor-
do da tradicional embarcação de madeira “junco”. Almoço a bordo incluso.  
Navegação pelas águas cor verde-esmeralda apreciando o belo cenários da diver-
sas ilhas e cavernas. Jantar e alojamento a bordo.

Dia 4 – HALONG / HANOI / DANANG / HOI AN
Antes do café da manhã, exercícios de Tai chi contemplando o nascer do sol para 
os interessados. Café da manhã a bordo. Desembarque na famosa “Gruta da 
Surpresa” com suas maravilhosas estalactites e estalagmites. De volta ao barco 
para apreciar um brunch e navegação rumo ao porto para desembarque. Ao che-
gar, embarque em ônibus para traslado ao aeroporto de Hanoi para tomar um voo 
com destino a Danang (duração de 1h10). Chegada a Danang e traslado direto para 
o hotel na cidade de Hoi An.

Pacote Regular em Espanhol - Saídas às terças 
e privativo em inglês ou espanhol - 8 Dias (7 noites)

Dia 5 – HOI AN 
Café da manhã* Dia de visita em Hoi An, importante porto comercial na Ásia 
durante os séculos 17 e 18. Passeio de barco pelo rio Thu Bom, percorrendo as pe-
quenas aldeias que margeiam o rio. Chegada ao bairro antigo e passeio a pé pelo 
centro da antiga cidade para conhecer Phung Hung (antiga casa dos mercadores), 
a ponte japonsa coberta, construída há mais de 400 anos, a sala de Phuc Kien, a 
antiga Casa Tan Ky, de arquitetura tradicional, a ofi cina de seda e o museu de his-
tória da cidade “Sa Huynh”. Almoço incluso. Tarde livre para desfrutar da praia, 
passear pelo colorido mercado do centro ou fazer compras.

Dia 6 – HOI AN / DANANG / SIEM REAP (Camboja)
Café da manhã* Manhã livre. Sugestão: passeio opcional ao santuário My Son , 
Patrimônio da Unesco, ou  ao charmoso vilarejo Tra Que com plantação de ervas. Em 
horário adequado, traslado ao aeroporto em Danang para embarque com destino 
a Siem Reap (2h de voo). Chegada, recepção pelo guia local e traslado ao hotel. 
Restante do tempo livre. Sugestão: visita ao centro de artesanato de Angkor.

Dia 7 – SIEM REAP  
Café da manhã* Pela manhã, saída em tuk-tuk (triciclo motorizado com cabine) até 
a Porta Sul, de onde se pode contemplar suas impressionantes estátuas represen-
tando o movimento do oceano, a antiga capital de Angkor Thom (séc.12), o Templo 
Bayon com suas 54 torres de coradas com 200  rostos sorridentes,  os terraços do rei 
leproso e dos elefantes e as câmaras reais. Continuação ao templo Ta Prohm, um 
dos mais espetaculares templos que se mantém preservado  desde sua descoberta 
e mantém grande parte de seu mistério. Almoço incluso. À tarde, traslado em ôni-
bus para conhecer o mais famoso de todos os templos: Angkor Wat (Patrimônio da 
Unesco) com suas cinco torres que representam os cinco picos de Meru, a morada dos 
deuses segundo a crença hindu.  No fi nal da tarde, parada no templo Pre Rup para 
ver o pôr do sol.  Sugestão para noite: jantar com dança apsara.

Dia 8 – SIEM REAP / TONLE SAP  ...
Café da manhã* Pela manhã, traslado a um povoado perto de Siem Reap de 
onde se embarcará num barco para visitar o lago Tonle Sap (o maior do Sudeste 
Asiático) que tem um papel  importante na vida dos cambojanos. Almoço inclu-
so. Em horário adequado, traslado ao aeroporto. 

CIDADE CATEGORIA TURÍSTICA CATEGORIA SUPERIOR CATEGORIA DELUXE CATEGORIA GOLD DELUXE

HANOI QUAC HOA - quarto standard THE ANN HANOI  - quarto deluxe MELIA HANOI - quarto deluxe MELIA HANOI - quarto deluxe

HALONG BHAYA JUNCO  - quarto deluxe

HOI AN EMM HOI NA - quarto standard LITTLE HOI AN CENTRAL BOUTIQUE - 
quarto superior ALLEGRO HOI AN - quarto deluxe MGALLERY HOI AN - quarto deluxe

SIEM REAP TREASURE OASIS  - quarto superior LOTUS BLANC RESORT - quarto superior LOTUS BLANC RESORT - quarto 
superior

LE MERIDIEN ANGKOR - quarto 
superior

Nota: em caso de indisponibilidade dos hotéis mencionados, será garantido hotel de categoria similar.

HOSPEDAGEM

PACOTE REGULAR - SAÍDAS GARANTIDAS ÀS TERÇAS - Mínimo de 2 participantes
ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30
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PACOTE REGULAR - PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) - Mínimo de 2 participantes

TEMPORADA
STANDARD (USD) SUPERIOR (USD) DELUXE (USD) GOLD DELUXE (USD)

Indiv. Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo
03/ABR a 24/ABR 1.160,00 810,00 975,00 1.275,00 865,00 1.040,00 1.580,00 1.010,00 1.145,00 1.740,00 1.090,00 1.220,00
01/MAI a 25/SET 1.070,00 765,00 900,00 1.175,00 815,00 970,00 1.460,00 955,00 1.070,00 1.640,00 1.035,00 1.150,00
02/OUT a 18/OUT 1.205,00 835,00 995,00 1.360,00 910,00 1.060,00 1.695,00 1.075,00 1.160,00 1.895,00 1.170,00 1.230,00

Nota: em Halong / Bhaya - Quarto Triplo = 1 Duplo + 1 Individual

SUPLEMENTOS (Mínimo de 2 participantes) - PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
TARIFA AÉREA SERVIÇOS

VOO HANOI / DANANG USD 185,00 EXCURSÃO A MY SON USD 70,00
VOO DANANG / SIEM REAP USD 410,00 EXCURSÃO A TRA QUE USD 85,00

Nota importante: as tarifas aéreas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As 
taxas estão inclusas.

JANTAR COM DANÇA APSARA EM RESTAURANTE LOCAL USD 33,00
JANTAR COM DANÇA APSARA NO REST.  APSARA THEATRE USD 42,00

PACOTE PRIVATIVO COM GUIA FALANDO INGLÊS PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

TEMPORADA 1 DE ABRIL A 30 DE ABRIL

GRUPO 1 2 3-4 5-6 7-9 10-14 15-19+1 20-25+1 Adicional
Individual

Adicional
Triplo

STANDARD (USD) 2.140,00 1.195,00 1.025,00 860,00 820,00 785,00 770,00 735,00 360,00 165,00
SUPERIOR (USD) 2.255,00 1.255,00 1.080,00 920,00 875,00 840,00 830,00 795,00 420,00 180,00
DELUXE (USD) 2.555,00 1.400,00 1.230,00 1.070,00 1.025,00 990,00 990,00 950,00 580,00 135,00
GOLD DELUXE (USD) 2.710,00 1.480,00 1.310,00 1.145,00 1.100,00 1.080,00 1.070,00 1.035,00 660,00 135,00
ADICIONAL DE GUIA 
ESPANHOL (USD) 230,00 115,00 80,00 50,00 35,00 30,00 20,00 15,00 - -

PACOTE PRIVATIVO COM GUIA FALANDO INGLÊS PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

TEMPORADA 1 DE MAIO A 30 DE SETEMBRO

GRUPO 1 2 3-4 5-6 7-9 10-14 15-19+1 20-25+1 Adicional
Individual

Adicional
Triplo

STANDARD (USD) 2.130,00 1.200,00 1.025,00 850,00 810,00 775,00 755,00 720,00 320,00 140,00
SUPERIOR (USD) 2.235,00 1.255,00 1.075,00 910,00 860,00 825,00 810,00 770,00 370,00 160,00
DELUXE (USD) 2.520,00 1.400,00 1.220,00 1.050,00 1.000,00 970,00 960,00 920,00 520,00 120,00
GOLD DELUXE (USD) 2.690,00 1.480,00 1.300,00 1.130,00 1.090,00 1.050,00 1.050,00 1.010,00 610,00 110,00
ADICIONAL DE GUIA 
ESPANHOL (USD) 230,00 115,00 80,00 50,00 35,00 30,00 20,00 15,00 - -

PACOTE PRIVATIVO COM GUIA FALANDO INGLÊS PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

TEMPORADA 1 DE OUTUBRO A 30 DE OUTUBRO

GRUPO 1 2 3-4 5-6 7-9 10-14 15-19+1 20-25+1 Adicional
Individual

Adicional
Triplo

STANDARD (USD) 2.340,00 1.305,00 1.110,00 920,00 870,00 830,00 810,00 770,00 380,00 160,00
SUPERIOR (USD) 2.495,00 1.380,00 1.175,00 995,00 945,00 900,00 890,00 850,00 450,00 150,00
DELUXE (USD) 2.835,00 1.550,00 1.350,00 1.165,00 1.115,00 1.075,00 1.070,00 1.030,00 640,00 90,00
GOLD DELUXE (USD) 3.025,00 1.645,00 1.450,00 1.270,00 1.210,00 1.170,00 1.175,00 1.130,00 740,00 55,00
ADICIONAL DE GUIA 
ESPANHOL (USD) 230,00 115,00 80,00 50,00 35,00 30,00 20,00 15,00 - -

O PACOTE INCLUI
• 6 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares e 1 noite no barco
•  Café da manhã e refeições indicadas;

•  Traslados e passeios com guia local falando espanhol, exceto durante o cruzeiro 
 (o atendimento será feito pela tripulação do barco em inglês);
• Ingresso dos pontos turísticos mencionados no programa;
• Uma garrafa de água e toalha por dia de excursão.
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Circuitos pela América do Sul e Europa
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Peru Mágico com Machu Picchu

ROTEIRO

Dia 1 – ...  LIMA
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Pisco Sour de Boas Vindas ao Peru. (Somente 
em hotéis de quatro e cinco estrelas). O Pisco é a bebida típica peruana, aguardente 
de uva socada, originária da cidade do mesmo nome "Pisco”. Restante do tempo livre.

Dia 2 – LIMA
Café da manhã* Pela manhã, passeio apresentando a capital peruana em três 
períodos da sua história: Pré-hispânico, Colonial e Moderno. Início do passeio com 
uma visita panorâmica de Huaca Pucllana, antigo centro cerimonial e arqueoló-
gico edifi cado no século 4º e considerado “Povo sagrado” pelos Incas. Visita ao 
centro histórico com destaque à praça San Martin, a praça maior, ao palácio do 
governo, ao palácio do Arcebispo, à basílica catedral, ao palácio municipal entre 
outros. Continuação para o museu do banco central de reserva para apreciar a 
“Coleção tesouros do Peru”, uma seleta exposição de objetos de ouro, cerâmicas 
e têxtis de diversas culturas pré-colombianas. A seguir, visita ao conjunto mo-
numental de São Francisco, que abriga a maior amostra de arte religiosa colo-
nial da América Latina, e às criptas subterrâneas conhecidas como “Catacumbas”. 
Prosseguimento para as zonas residências mais tradicionais de Lima, o Olivar de 
San Isidro, Mirafl ores e Larcomar. Sugestão para noite: consulte opcionais.

Dia 3 – LIMA  CUSCO
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto para embarque 
com destino a Cusco. Chegada e traslado ao hotel.  Boas-vindas com chá de folha 
coca, infusão que ajuda na aclimatação. Restante da manhã livre para descansar 
no hotel para evitar o mal de altura (3.300 metros). À tarde, visita à cidade impe-
rial de Cusco, exemplo vivo da mistura das culturas andina e espanhola. Início pela 
Praça de Armas para ingressar na Catedral de Cusco que guarda as mais fi nas re-
líquias e pinturas coloniais. Continuação para Korikancha, o Templo dedicado ao 
deus Sol, onde atualmente se encontra o convento de São Domingos. A seguir, su-
bida ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, Casa Real onde se adorava o deus 
Sol. Prosseguimento para o templo Incaico de Qenqo e à torre de Puca Pucara que 
cuidava do ingresso à capital do Império. Em seguida, visita às fontes de água de 
Tambomachay, onde o Inca rendia culto à divindade da água como elemento de vida.

Pacote Regular ou Privativo - 7 dias (6 noites)

Dia 4 – CUSCO / VALE SAGRADO / CUSCO
Café da manhã* Dia de excursão ao Vale Sagrado dos Incas tomando a estrada 
para Pisaq. Parada no caminho para apreciar uma vista clássica do Rio Urubamba. 
Chegada ao colorido mercado de Pisac e tempo livre para interagir com o povo lo-
cal e artesãos. Continuação para Urubamba para um almoço buff et. Finalmente 
visita a Ollantaytambo, atraente povoado de origem incaica com notáveis canais 
e ruas empedradas. Na parte alta, levanta-se um impressionante centro cerimo-
nial do culto da água e uma fortaleza que vigiava o acesso à parte inferior do vale.

Dia 5 – CUSCO / MACHU PICCHU 
Café da manhã* Traslado à estação de trem de Poroy. Visita a um dos centros 
energéticos mais importantes do mundo: “Machu Picchu”.  A excursão será feita 
de trem, tendo durante o percurso uma impressionante vista da paisagem do Vale 
Sagrado de Urubamba.  Na chegada a Águas Calientes, assistência para traslado 
de  ônibus até cidadela (sem acompanhamento).  Em Machu Picchu, uma expe-
riência inesquecível, onde um guia professional transmitirá a história que envolve 
este misterioso lugar. Após visita guiada, tempo livre para explorar a zona por 
conta própria. Terminada a visita, descida ao povoado de Águas Calientes para um 
almoço buff et.  Pernoite no hotel do vilarejo.

Dia 6 – MACHU PICCHU / CUSCO
Café da manhã* Manhã livre. Sugestão: realizar uma segunda visita a Machu 
Picchu para conhecer “Intipunku” ou “Porta do Sol” ou passeio opcional. À tarde, re-
torno de trem a Poroy. Na chegada, recepção na estação especial de Poroy e tras-
lado ao hotel.

Dia 7 – CUSCO  LIMA
Café da manhã* Check-out em horário regular. Em horário adequado, traslado 
ao aeroporto para embarque em voo com destino a Lima.

CATEGORIA LIMA CUSCO MACHU PICCHU

TURÍSTICA EMBAJADORES SAMAY HATUN SAMAY

SUPERIOR BRITAN.MIRAFLORES LOS PORTALES CASA ANDINA CLASSIC

PRIMEIRA NOBILITY S. AGUSTÍN PLAZA TIERRA VIVA

1ª SUPERIOR DAZZLER LIMA NOVOTEL CASA DEL SOL

HOSPEDAGEM

PACOTE PRIVATIVO - PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
Em quarto duplo

CATEGORIA BASE 2 PAXS BASE 4 PAXS BASE 6 PAXS BASE 8 PAXS
TURÍSTICA USD 1.470,00 USD 1.310,00 USD 1.270,00 USD 1.230,00
SUPERIOR USD 1.570,00 USD 1.410,00 USD 1.370,00 USD 1.330,00
PRIMEIRA USD 1.640,00 USD 1.480,00 USD 1.440,00 USD 1.400,00

1ª SUPERIOR USD 1.900,00 USD 1.740,00 USD 1.710,00 USD 1.660,00
Nota: PAX = Passageiro

PACOTE REGULAR - PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
CATEGORIA INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO
TURÍSTICA USD 1.680,00 USD 1.240,00 USD 1.140,00
SUPERIOR USD 1.960,00 USD 1.370,00 USD 1.280,00
PRIMEIRA USD 2.110,00 USD 1.440,00 USD 1.340,00

1ª SUPERIOR USD 2.630,00 USD 1.720,00 USD 1.550,00

OPCIONAIS - PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

Em Lima à noite:  
Circuito Mágico das Águas  (terça a domingo) – USD 45,00

Show e jantar no Rest. “La Dama Juana” – USD 95,00

Em Machu Picchu (Base de 2 pessoas):
Visita a Huayna Picchu (Montanha Joven) - USD 240,00

O PACOTE INCLUI
• 6 pernoites nos hotéis mencionados ou em similiares;
• Café da manhã e refeições (bebidas à parte) mencionados no programa;
• Traslados aeroporto / hotel / aeroporto, hotel / estação de trem / hotel e assistência;

• Bilhete de trem em Vistadome na rota Poroy / Machu Picchu / Poroy;
• Passeios e ingressos mencionados no roteiro;
• Impostos e taxas hoteleiras;
• Guia falando espanhol em todas as excursões.

NOTAS: 1. Passagem aérea Lima/Cusco/Lima não inclusa. 2. Preços não válidos para Natal, Reveillon, feriados, período de congressos e eventos corporativos.   3. Consulte 
instruções específi cas para participação nos pacotes de viagem ao Peru.

u

CUSCO / VALE SAGRADO / CUSCO
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Peru com Machu Picchu e Tesouros do Titicaca

ROTEIRO

Dia 1 – ...  LIMA
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Pisco Sour de Boas Vindas ao Peru. (Somente 
em hotéis de quatro e cinco estrelas). O Pisco é a bebida típica peruana, aguardente 
de uva socada, originária da cidade do mesmo nome "Pisco”. Restante do tempo livre.

Dia 2 – LIMA
Café da manhã* Pela manhã, passeio apresentando a capital peruana em três 
períodos da sua história: Pré-hispânico, Colonial e Moderno. Início do passeio com 
uma visita panorâmica da Huaca Pucllana, antigo centro cerimonial e arqueológi-
co edifi cado no século 4º e considerado “Povo sagrado” pelos Incas. Visita ao cen-
tro histórico com destaque à praça San Martin, a praça maior, ao palácio do gover-
no, ao palácio do Arcebispo, à basílica catedral, ao palácio municipal entre outros. 
Continuação para o museu do banco central de reserva para apreciar a “Coleção 
tesouros do Peru”, uma seleta exposição de objetos de ouro, cerâmicas e têxtis de 
diversas culturas pré-colombianas. A seguir, visita ao conjunto monumental de 
São Francisco, que abriga a maior amostra de arte religiosa colonial da América 
Latina, e às criptas subterrâneas conhecidas como “Catacumbas”. Prosseguimento 
para as zonas residências mais tradicionais de Lima, para o Olivar de San Isidro, 
Mirafl ores e Larcomar. Sugestão para noite: consulte opcionais.

Dia 3 – LIMA  CUSCO
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto para embarque 
com destino a Cusco. Chegada e traslado ao hotel.  Boas-vindas com chá de folha 
coca, infusão que ajuda na aclimatação. Restante da manhã livre para descansar 
no hotel para evitar o mal de altura (3.300 metros).

Dia 4 – CUSCO 
Café da manhã* Manhã livre. À tarde, visita à cidade imperial de Cusco. Início pela 
Praça de Armas para ingressar na Catedral de Cusco que guarda as mais fi nas re-
líquias e pinturas coloniais. Continuação para Korikancha, o Templo dedicado ao 
deus Sol, onde atualmente se encontra o convento de São Domingos. A seguir, su-
bida ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, Casa Real onde se adorava o deus 
Sol. Prosseguimento para o templo Incaico de Qenqo e à a torre de Puca Pucara que 

Pacote Regular ou Privativo - 9 Dias (8 Noites)
cuidava do ingresso à capital do Império. Em seguida, visita às fontes de água de 
Tambomachay, onde o Inca rendia culto à divindade da água como elemento de vida.

Dia 5 – CUSCO / MACHU PICCHU 
Café da manhã* Traslado à estação de trem de Poroy para embarque em trem 
com destino a Machu Picchu. Recepção na estação de Aguas Calientes e traslado 
ao hotel. Restante do tempo livre.

Dia 6 – MACHU PICCHU / CUSCO
Café da manhã* Pela manhã, assistência para tomar o ônibus que conduzirá à 
cidadela sagrada dos incas “Machu Picchu”. Uma experiência inesquecível, onde 
um guia professional transmitirá a história que envolve este misterioso lugar. 
Após visita guiada, tempo livre para explorar a zona por conta própria. Em horário 
adequado, descida ao povoado de Águas Calientes para um almoço buff et.  À 
tarde, retorno de trem a Poroy. Recepção na estação especial de Poroy e traslado 
ao hotel em Cusco.

Dia 7 – CUSCO / PUNO
Café da manhã* Traslado à estação de ônibus. Saída em ônibus turístico regu-
lar com destino a Puno, desfrutando durante o percurso das maravilhosas pai-
sagens do Vale Sul de Cusco. Visita ao povoado de Andahuaylillas, onde há uma 
igreja do século 17 que tem um impressionante órgão decorado com anjos e que-
rubins. Continuação para as ruínas de Racchi, conhecidas como o Templo do deus 
Viracocha. Almoço incluso. À tarde, chegada a Puno e traslado ao hotel.

Dia 8 – PUNO
Café da manhã* Pela manhã, excursão de meio dia no Lago Titicaca e visita às 
ilhas fl utuantes de Uros, também chamadas de “O Povo do Lago”. Essas ilhas são 
construídas com capas de junco e servem de moradia e centro comercial dos na-
tivos que se movem em balsas construídas de forma artesanal. À tarde, visita ao 
complexo arqueológico de Sillustrani que abriga as famosas “Chullpas”, torres fu-
nerárias de pedra de forma circular.

Dia 9 – PUNO / JULIACA  LIMA  ...
Café da manhã* Check-out em horário regular. Em horário adequado, traslado 
ao aeroporto de Juliaca para embarque em voo para Lima.

CATEGORIA LIMA CUSCO MACHU PICCHU PUNO

TURÍSTICA EMBAJADORES SAMAY HATUN SAMAY ESTELAR EL LAGO

SUPERIOR BRITANIA 
MIRAFLORES LOS PORTALES CASA ANDINA 

CLASSIC ECO INN

PRIMEIRA NOBILITY S. AGUSTÍN PLAZA TIERRA VIVA JOSE ANTONIO

HOSPEDAGEM

PACOTE PRIVATIVO - PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
Em quarto duplo

CATEGORIA BASE 2 PAXS BASE 4 PAXS BASE 6 PAXS BASE 8 PAXS
TURÍSTICA USD 1.640,00 USD 1.470,00 USD 1.420,00 USD 1.400,00
SUPERIOR USD 1.810,00 USD 1.630,00 USD 1.590,00 USD 1.560,00
PRIMEIRA USD 1.900,00 USD 1.720,00 USD 1.680,00 USD 1.650,00

Nota: PAX = Passageiro

PACOTE REGULAR - PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
CATEGORIA INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

TURÍSTICA USD 1.990,00 USD 1.480,00 USD 1.380,00

SUPERIOR USD 2.320,00 USD 1.650,00 USD 1.550,00

PRIMEIRA USD 2.500,00 USD 1.730,00 USD 1.640,00

OPCIONAIS - PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

Em Lima à noite:  
Circuito Mágico das Águas  (terça a domingo) – USD 45,00

Show e jantar no Rest. “La Dama Juana” – USD 95,00

Em Machu Picchu (Base de 2 pessoas):
Visita a Huayna Picchu (Montanha Jovem) – USD 240,00

O PACOTE INCLUI
• 8 pernoites nos hotéis mencionados ou em similiares;
• Café da manhã e refeições (bebidas à parte) mencionados no programa;
• Traslados aeroporto / hotel / aeroporto, terminal rodoviário / hotel e assistência;

• Bilhete de trem em Vistadome na rota Poroy / Machu Picchu / Poroy;
• Passeios e ingressos mencionados no roteiro;
• Impostos e taxas hoteleiras;
• Guia falando espanhol em todas as excursões.

NOTAS: 1. Passagem aérea Lima/Cusco//Juliaca/Lima não inclusa. 2. Preços não válidos para Natal, Reveillon, feriados, período de congressos e eventos corporativos.   
3. Consulte instruções específi cas para participação nos pacotes de viagem ao Peru.



52

Chile - Santiago & Valparaíso e Deserto de Atacama

ROTEIRO - SANTIAGO & VALPARAÍSO (4 Dias / 3 Noites)

Dia 1 – SANTIAGO
Recepção no aeroporto de Santiago e traslado ao hotel. À tarde, passeio pelos 
pontos mais atraentes de Santiago: o centro histórico com sua Plaza de Armas, 
Municipalidad, o Correio, a  Casa do Governo “La Moneda”, Cerro Santa Lucía e o 
Mercado Central. Prosseguimento para conhecer a parte moderna da cidade: área 
residencial e novas áreas comerciais. 

Dia 2 – VALPARAÍSO E VIÑA DEL MAR
Café da manhã* Dia de visita à região costeira de Viña del Mar, conhecida como 
a “Cidade Jardim”, e Valparaíso percorrendo os vales de Curacavi e Casablanca.  
Ao chegar em Valparaíso, visita ao porto, a Plaza de la Victoria, Paseo Yugoslavo, 
Atkinson e 21 de Mayo, passando também pelas tradicionais colinas desta cidade 
portuária adornadas com casas de diversas cores, onde estão estabelecidos res-
taurantes e hotéis pitorescos.

Dia 3 – SANTIAGO
Café da manhã* Meio dia de visita a um vinhedo do Vale del Maipo, com degus-
tação incluída, para conhecer os vinhedos, as adegas e a história da vinha. Tarde 
livre.

Dia 4 – SANTIAGO
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto. 

O PACOTE INCLUI
• 04 noites de acomodação em hotel escolhido ou similar;
• Café da manhã conforme mencionado no programa; 
• Serviço regular: passeios com serviço compartilhado e guia falando 
 espanhol e traslados sem guia;
• Serviço privativo: passeios privativos com guia falando espanhol e 
 traslados com guia, exceto na excursão ao vinhedo.

*Nota: Entrada a museus não inclusa.

ROTEIRO - DESERTO DE ATACAMA (3 Dias / 2 Noites)

Dia 1 – SANTIAGO  CALAMA
Recepção no aeroporto El Loa em Calama e traslado a São Pedro de Atacama 
via Cordilheira de Domeyko. À tarde, excursão ao Vale da Lua, passando pela 
Cordilheira do Sal.  Visita às grandes dunas de sal, ao majestoso anfi teatro, a 
Quebrada de las Salinas e ao monumento natural de sal das Três Marias. Após 
desfrutar de um entardecer mágico com vista privilegiada do vale, retorno a São 
Pedro e traslado ao hotel.

Dia 2 – DESERTO DE ATACAMA
Café da manhã* Excursão às lagoas altiplânicas Miscanti e Miñiques, locali-
zadas a mais de 4 mil metros de altura. Após parada para almoço em Socaire, 
traslado ao Salar de Atacama para visitar a Lagoa Chaxa, na Reserva Nacional dos 
Flamingos, para observação de três das seis espécies de fl amingos que existem no 
mundo. Prosseguimento para o povoado de Toconao para conhecer a Igreja de São 
Lucas e a Torre Campanário. Retorno a São Pedro.

Dia 3 – CALAMA  SANTIAGO
Café da manhã* Durante a madrugada, saída até os Gêiseres de Tatio, trekking 
de observação pelas diferentes atividades geotermais. Leve café da manhã e 
tempo para banho em piscina de água termal. Retorno a São Pedro visitando o 
povoado de pastores de lhamas Machuca, com suas pitorescas casas de adobe, 
palha madeira de cactos.  À tarde, traslado ao aeroporto de Calama.

O PACOTE INCLUI
• 02 noites de acomodação em hotel escolhido ou similar;
• Café da manhã e refeição conforme mencionados no programa; 
• Serviço regular: passeios com serviço compartilhado e guia falando 
 espanhol e traslados sem guia
• Serviço privativo: passeios privativos com guia falando espanhol e 
 traslados sem guia;
• Entrada nos parques.
*Nota: Passagem aérea Santiago/Calama/Santiago não inclusa.

SANTIAGO  & VALPARAÍSO – mínimo de 2 participantes
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

HOSPEDAGEM SERVIÇO INDIVIDUAL DUPLO

HOTEL MONTERCARLO / 
OPORTO ***

REGULAR USD 895,00 USD 690,00
PRIVATIVO USD 1.045,00 USD 845,00 

TORREMAYOR LYON std
PROVIDENCIA superior

REGULAR USD 1.115,00 USD 810,00
PRIVATIVO USD 1.275,00 USD 965,00

CUMBRAS LASTARRIA /
RENAISSANCE

REGULAR USD 1.585,00 USD 1.035,00
PRIVATIVO USD 1.770,00 USD 1.225,00

Nota: tarifas válidas até dezembro de 2018, sujeitas a alteração de acordo com a fl utuação da 
moeda local.

DESERTO DE ATACAMA – mínimo de 2 participantes
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)

HOSPEDAGEM SERVIÇO INDIVIDUAL DUPLO

HOSTAL TERRACOTA /
KATARPE

REGULAR USD 720,00 USD 665,00
PRIVATIVO USD 1.640,00 USD 1.585,00 

CASA DON TOMÁS /
HTL SAN PEDRO std

REGULAR USD 845,00 USD 705,00
PRIVATIVO USD 1.790,00 USD 1.655,00

ALTIPLANICO std /
POBLADO KIMAL

REGULAR USD 945,00 USD 800,00
PRIVATIVO USD 1.900,00 USD 1.755,00

CUMBRES ATACAMA
REGULAR USD 1.505,00 USD 1.080,00

PRIVATIVO USD 2.480,00 USD 2.060,00

Pacote Regular ou Privativo Pacote Regular ou Privativo

HOSPEDAGEM HOSPEDAGEM
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Descubra os Fiordes

ROTEIRO

Dia 1 (Sex) – ESTOCOLMO (Suécia)
Chegada ao aeroporto de Estocolmo, recepção e traslado ao hotel.

Dia 2 (Sáb) – ESTOCOLMO 
Café da manhã* Passeio panorâmico pela capital sueca que está assentada em 
14 ilhas, unidas entre si por belas pontes e é conhecida mundialmente como a 
“Rainha das Águas“.

Dia 3 (Dom) – ESTOCOLMO / LILLEHAMMER (Noruega) 
Café da manhã* Saída para Lillehammer, passando pelas impressionantes pai-
sagens da província de Varmland, com seus grandes lagos e bosques, e por Hamar, 
situada às margens do Lago Mjosa. A cidade acomodou as provas de patinação 
no gelo durante as olimpíadas de inverno de 1994. O pavilhão tem forma arqui-
tetônica de um antigo barco viking, cujo teto é a quilha do mesmo. Chegada a 
Lillehammer e traslado ao hotel.

Dia 4 (Seg) – LILLEHAMMER / FIORDES / BERGEN 
Café da manhã* Saída para Borgund, passando por encantadoras localidades en-
cravadas numa belíssima paisagem montanhosa com fi ordes, cascatas e lagos, onde 
se encontra a igreja de madeira mais bem conservada da Noruega. Prosseguimento 
para Flam, para tomar o ferry até Gudvangen, atravessando a parte mais bonita do 
Sognefj ord. Desembarque e continuação em ônibus para hotel em Bergen. 

Dia 5 (Ter) – BERGEN / LOFTHUS  
Café da manhã* Visita à cidade de Bergen, uma das mais antigas da Noruega, 
situada em um promontório às margens do Mar do Norte. Lugares de interesse: 
destaque para a Fortaleza, Haakonshallen, Bryggen (instalações portuárias do sé-
culo 16) e a Igreja de Maria, em estilo românico. Saída para o hotel em Lofthus, lo-
calizado no coração de uma impressionante paisagem no Hardangerfj ord.  Muitas 
celebridades e famílias reais escandinavas visitam o hotel para desfrutar a vista 

Pacote Regular - 10 Dias (9 Noites)

panorâmica até a Geleira Folgefonna, que se ergue sobre as águas cintilantes do 
fi orde. Jantar e hospedagem no Hotel Ullensvang.

Dia 6 (Qua) – LOFTHUS / OSLO
Café da manhã* Saída para a capital norueguesa por uma encantadora paisa-
gem montanhosa. Chegada e traslado ao hotel.

Dia 7 (Qui) – OSLO / CRUZEIRO DFDS PARA COPENHAGUE 
Café da manhã* Visita à “capital viking“, Oslo, situada ao fundo do fi orde ho-
mônimo, passando pela Prefeitura, castelo Akershus, Palácio Real, Parlamento e 
Parque Vigeland, com as famosas esculturas de bronze de Gustav Vigeland, que 
simbolizam o ciclo da vida do ser humano, e o grande monólito com seus 121 cor-
pos entrelaçados. Passeio opcional (não incluído) aos museus marítimos situados na 
ilha Bygdöy, com visita aos famosos barcos vikings, dos quais se destaca o barco da 
rainha viking Asa. À tarde, traslado ao porto e embarque no cruzeiro DFDS para 
Copenhague. Acomodação em cabines externas com janela.

Dia 8 (Sex) – COPENHAGUE (Dinamarca)
Café da manhã* Chegada a Copenhague às 09h45. Desembarque e visita à ci-
dade percorrendo os principais monumentos e lugares históricos como a Praça da 
Prefeitura, Museu Nacional, edifício da Bolsa, Palácio Christiansborg, a fonte da 
Deusa Gefi on e o porto Nyhavn. Passando por Langelinje chega-se ao emblema 
da cidade, a famosa Sereia. Traslado ao hotel.

Dia 9 (Sáb) – COPENHAGUE
Café da manhã* Dia livre. 

Dia 10 (Dom) – COPENHAGUE
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto.

ABRIL: 27 JUNHO: 1, 8, 15, 22, 29 AGOSTO: 3, 10, 17, 24, 31

MAIO: 4, 11, 18, 25 JULHO: 6, 13, 20, 27 SETEMBRO: 7, 14, 21

SAÍDAS GARANTIDAS

HOSPEDAGEM 
ESTOCOLMO: Scandic Downtown ****(*) | LILLEHAMMER: Lillehammer **** (*) 
BERGEN: Thon Orion *****  

LOFTHUS: Ullensvang ***** | OSLO: Thon Opera ****(*) 
COPENHAGE: First Hotel 27 ****(*)

PREÇOS POR PESSOA (em euro)

QUARTO DUPLO QUARTO INDIVIDUAL

€ 2.165,00 € 2.905,00

O PACOTE INCLUI
• 8 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares;
• 1 noite em cruzeiro DFDS Seaways, cabine externa;
• Café da manhã tipo buff et nos hotéis e no cruzeiro;
• 1 jantar em Lofthus; 
• Traslados e passeios conforme indicados no itinerário; 
• Guia acompanhante falando espanhol com conhecimento de português; 
   Carregadores nos hotéis;
• Transporte de uma bagagem de tamanho médio (até 30kg) nas viagens de ônibus.

Nota: Durante o período de realização de congressos internacionais, haverá alteração de hotel nas cidades onde ocorrerão esses eventos. Consulte detalhes.

PRODUTO
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Descubra a Croácia

ROTEIRO

Dia 1 (Dom) – VIENA (Áustria) 
Chegada no aeroporto, traslado para o hotel e acomodação. Jantar de boas-vindas 
no exclusivo restaurante Marchfelderhof, com bebidas incluídas.

Dia 2 (Seg) – VIENA
Café da manhã* Visita panorâmica à cidade percorrendo a “Ringstrasse“, com 
os seus suntuosos monumentos como a Ópera, os Museu de Belas Artes e Ciências 
Naturais, monumento de Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura, o Teatro Nacional, 
o Palácio Imperial “Hofburg“. Visita aos jardins do Belvedere, palácio de veraneio 
do príncipe Eugênio de Saboya. Caminhada pelo centro antigo de Viena, passando 
pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça Freyung e a Praça dos Heróis, onde está o 
Palácio Imperial. O passeio termina com a visita ao interior da Catedral de Santo 
Estevão. Retorno ao hotel. Tarde livre.

Dia 3 (Ter) – VIENA / LJUBLJANA (Eslovênia) 
Café da manhã* Saída pela manhã em ônibus para Ljubljana, capital da Eslovênia. 
A seguir, visita a pé ao centro histórico, onde se destacam a Prefeitura, a Fonte de 
Robba, as Três Pontes, a Universidade e o Parlamento, e acomodação no hotel.

Dia 4 (Qua) – LJUBLJANA / OPATIJA (Croácia)
Café da manhã* Continuação do percurso para Postojna, famosa por suas caver-
nas. A visita será feita em trem turístico mineiro, passando pelas cavernas conhe-
cidas como Salão de Baile e Paraíso. O ponto mais chamativo é a gruta abobadada 
conhecida como a Sala de Concertos. Continuação para a cidade de Opatija. Chegada 
e acomodação no hotel. Recomendação:  caminhar pelo Passeio Marítimo ou pe-
los parques de Opatija, que abrigam árvores e plantas centenárias. Jantar incluso. 

Dia 5 (Qui) – OPATIJA / ZADAR / SPLIT (Croácia)  
Café da manhã* Saída para Zadar, cidade que foi o centro administrativo da 
Dalmácia bizantina. Visita às ruínas do Fórum Romano e à Igreja de São Donato, 
do século 9º. Continuação para Split, principal cidade da região da Dalmácia. O 
centro antigo é uma jóia arquitetônica construída sobre uma colina situada 1.330 
metros de altura. Acomodação no hotel.

Dia 6 (Sex) – SPLIT (Croácia)
Café da manhã* Visita ao centro histórico de Split, cidade que está situada numa 
península do Mar Adriático. O seu crescimento está vinculado ao colossal Palácio 
Diocleciano, atual centro da cidade. A antiga “Piazza del Duomo“ era o vestíbulo 

Pacote Regular - 13 Dias (12 Noites) do palácio, da Catedral de São Doimo, do templo de Júpiter, do Batistério, do belo 
campanário e do templo de Esculápio. Tarde livre.

Dia 7 (Sáb) – SPLIT / DUBROVNIK (Croácia)
Café da manhã* Continuação do percurso margeando a escarpada costa dálmata, 
da qual se descortina uma paisagem encantadora com diversas ilhas às margens 
do Mar Adriático. Chegada à tarde em Dubrovnik, a famosa ‘Pérola do Adriático‘, 
e visita à cidade antiga. Pontos de particular interesse: a Igreja Franciscana do sé-
culo 14, o Palácio Rector, a Catedral e o Mosteiro Dominicano. Uma obra-prima do 
Renascimento que serviu de defesa aos cidadãos é a torre Minceta, a maior da mura-
lha de Dubrovnik e a mais bem conservada da Europa. Acomodação no hotel.

Dia 8 (Dom) – DUBROVNIK 
Café da manhã* Dia livre.

Dia 9 (Seg) – DUBROVNIK 
Café da manhã* Dia livre. Possibilidade de excursão opcional  a Montenegro (não in-
cluída), visitando as cidades e vilarejos mais bonitos do país, como Perast, Kotor e Budva.

Dia 10 (Ter) – DUBROVNIK / MEDJUGORJE (Bósnia-Herzegovina) / 
MOSTAR / SARAJEVO
Café da manhã* Saída para Bósnia-Herzegovina, com parada em Medjugorje, 
lugar de peregrinação pelas recentes aparições da Virgem Maria. Continuação 
para Mostar, antiga capital da Bósnia-Herzegovina para conhecer o centro an-
tigo com suas ruas medievais e pequenas lojas de artesanato típicas da região. 
Prosseguimento para Sarajevo, atual capital da Bósnia-Herzegovina, sede religiosa 
do Supremo Mufti dos muçulmanos, do bispo metropolitano, da igreja ortodoxa 
sérvia e sede do arcebispado da igreja católica. Chegada e acomodação em hotel.

Dia 11 (Qua) – SARAJEVO (Bósnia-Herzegovina)
Café da manhã* Visita à fascinante cidade de multinacionalidade e   diversifi ca-
ção cultural de muitos séculos que se evidencia em uma de suas maiores atrações 
arquitetônicas, a famosa Mesquita Husfreg Beg, do século 17. Visita ao pitoresco 
bazar “Bas Carsija“, do século 15, ao bairro austro-húngaro e ao Estádio Olímpico. 
Tarde livre para compras.

Dia 12 (Qui) – SARAJEVO / ZAGREB (Croácia)
Café da manhã* Saída para Zagreb, capital da Croácia. Chegada, passeio pelo 
centro antigo, onde se destacam o Palácio do Governo, a Catedral de Santo 
Estevão e a Igreja de São Marcos, e traslado ao hotel.

Dia 13 (Sex) – ZAGREB
Café da manhã* Em horário adequado, traslado para o aeroporto.

ABRIL: 22 JUNHO: 3, 17 AGOSTO: 12, 26

MAIO: 6, 13, 20 JULHO: 1, 15 SETEMBRO: 2, 9, 16, 30

SAÍDAS GARANTIDAS

HOSPEDAGEM 
VIENA: Intercontinental ****(*) | LJUBLJANA: Lev ****(*) 
OPATIJA: Royal, Camelia ****(*)   | SPLIT: Atrium *****

DUBROVNIK: Rixos Libertas ***** | SARAJEVO: Europe *****
ZAGREB: Sheraton ****(*)

PREÇOS POR PESSOA (em euro)
QUARTO DUPLO QUARTO INDIVIDUAL

€ 2.585,00 € 3.570,00

O PACOTE INCLUI
• 12 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares;
• Café da manhã tipo buff et nos hotéis e 3 jantares;
• Traslados e passeios conforme indicados no itinerário; 
• Guia acompanhante falando espanhol com conhecimento de português; 
 carregadores nos hotéis. 
• Transporte de uma bagagem de tamanho médio (até 30kg) nas viagens de ônibus.

Nota: Durante o período de realização de congressos internacionais, haverá alteração de hotel nas cidades onde ocorrerão esses eventos. Consulte detalhes.

PRODUTO
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Leste Europeu ao seu Alcance

ROTEIRO

Dia 1 (Qui) – VIENA (Áustria)
Chegada ao aeroporto de Viena, recepção e traslado ao hotel. À noite, jantar de 
boas-vindas no exclusivo restaurante Marchfelderhof, com bebidas incluídas.

Dia 2 (Sex) – VIENA
Café da manhã* Passeio panorâmico pela cidade percorrendo a ‘Ringstrasse’, 
com os seus suntuosos monumentos como a “Ópera”, os Museus de Belas Artes 
e Ciências Naturais, o monumento de Maria Teresa, o Parlamento, a Prefeitura, o 
Teatro Nacional, o Palácio Imperial “Hofburg”; conhecendo também os Jardins do 
Belvedere, o palácio de veraneio do Príncipe Eugênio de Saboya, com uma magní-
fi ca vista de Viena. Em seguida, caminhada pelo centro antigo de Viena, passan-
do pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça Freyung com seus palácios e Praça do 
Heróis, onde se destaca o Palácio Imperial e visita ao interior da Catedral de Santo 
Estevão. A seguir, visita ao interior do Palácio de Schönbrunn, residência de verão 
dos Habsburgo. Continuação com jantar em restaurante típico incluindo bebidas 
e um inesquecível concerto de música clássica num dos palacetes mais prestigiosos 
de Viena.

Dia 3 (Sáb) – VIENA
Café da manhã* Excursão de dia inteiro ao Vale do Danúbio, Patrimônio Cultural 
Imaterial da Humanidade. Curto passeio a pé por Dürnstein, cidade medieval fa-
mosa por seu castelo (hoje em ruínas), onde esteve preso o rei Ricardo Coração de 
Leão. Em seguida, embarque num relaxante cruzeiro fl uvial, que sobe o Danúbio 
por uma paisagem encantadora, repleta de vinhedos e pequenas cidades típicas 
da região. Almoço a bordo (menu de 3 pratos). Desembarque na cidade de Melk 
e visita ao interior da magnífi ca abadia beneditina, pérola do barroco austríaco. 
Após a visita, retorno a Viena. 

Dia 4 (Dom) – VIENA / BUDAPESTE (Hungria)
Café da manhã* Saída pela manhã em ônibus para a Hungria, chegan-
do ao meio-dia a Budapeste. Almoço incluso. À tarde, visita panorâmica em 
Budapeste, a pérola às margens do Danúbio, que está dividida em duas partes: 
“Buda“, onde se encontra o lado antigo da cidade, as residências da alta socieda-
de e as embaixadas, e “Pest“, onde está o centro comercial com todos os hotéis e 
restaurantes. Os monumentos mais interessantes para visitar são: o Bastião dos 
Pescadores e a Igreja de Matias. Acomodação no hotel.

Dia 5 (Seg) – BUDAPESTE
Café da manhã* Caminhada pela rua de pedestres até o edifício do Grande 
Mercado, que oferece a maior e mais rica seleção, tanto de verduras e frutas fres-

Pacote Regular - 11 Dias (10 Noites)
cas como de artesanato típico e produtos famosos da Hungria (pimentas, vinho 
Tokaji, aguardentes e especiarias). Retorno ao hotel. Almoço e jantar inclusos.

Dia 6 (Ter) – BUDAPESTE / BRATISLAVA (Eslováquia) / PRAGA 
(República Tcheca)
Café da manhã* Saída para Praga passando por Bratislava, capital da Eslováquia. 
Almoço incluso e tempo livre para passeios independentes pelo centro antigo e 
traslado para hotel em Praga. Jantar incluso. À noite, inesquecível passeio per-
correndo o caminho, que nos tempos medievais, os reis faziam após a coroação na 
Catedral de São Vito. Oportunidade para apreciar as mais belas vistas da cidade 
iluminada e conhecer os 4 núcleos mais antigos de Praga.

Dia 7 (Qua) – PRAGA
Café da manhã* Passeio panorâmico conhecendo os monumentos históricos 
mais interessantes da cidade como a Praça Venceslau, o Teatro Nacional e visita 
ao interior do Castelo de Praga. Pequena caminhada para ver a famosa Praça da 
Cidade Antiga com seu relógio astronômico, a igreja gótica da Virgem de Tyn e a 
famosa Ponte Carlos. Almoço em uma cervejaria típica incluindo meio litro de 
cerveja. A seguir, visita à Igreja de Loreta, um dos santuários mais visitados de 
toda a Boêmia, que alberga em seu interior a Câmara do Tesouro, cuja maior jóia 
é o Sol de Praga, uma obra de ourivesaria de valor incalculável. Prosseguimento 
para a Igreja de São Nicolau e o famoso Menino Jesus de Praga.

Dia 8 (Qui) – PRAGA
Café da manhã* Excursão para Cesky Krumlov, cidade medieval localizada no 
sul da Boêmia. Visita ao seu castelo, que foi residência das famílias nobres dos 
Rožmberk e Schwarzenberg, e ao centro histórico. Almoço e jantar inclusos. 

Dia 9 (Sex) – PRAGA / DRESDEN / BERLIM (Alemanha)
Café da manhã* Saída para Dresden, uma das cidades mais belas da Alemanha, 
situada às margens do rio Elba, chamada também de a `Florença do Elba, que so-
freu grandes danos durante bombardeio da aviação norte-americana, mas atual-
mente recobrou sua antiga beleza arquitetônica. É digna de nota a jóia barroca de 
Zwinger, a Ópera de Semper e a Igreja da Corte. Almoço incluso. Continuação do 
percurso para hotel em Berlim. 

Dia 10 (Sáb) – BERLIM
Café da manhã* Visita panorâmica à cidade, na qual se destacam as famosas 
avenidas de Kurfürstendamm, Unter den Linden, o Portão de Brandemburgo, 
símbolo da unidade alemã, praça Alexanderplatz, Universidade Humboldt e 
Museu de Pérgamo. Tarde livre. Almoço e jantar inclusos.

Dia 11 (Dom) – BERLIM
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto.

ABRIL: 5, 12, 19, 26 JUNHO: 7, 14, 21, 28 AGOSTO: 2, 9, 16, 23, 30 OUTUBRO: 4, 11, 18

MAIO: 3, 10, 17, 24, 31 JULHO: 5, 12, 19, 26 SETEMBRO: 6, 13, 20, 27

SAÍDAS GARANTIDAS

HOSPEDAGEM 
VIENA: Renaissance ****(*) / Park Hotel Schonbrunn **** (*) 
BUDAPESTE: Thermal Helia *****  

PRAGA: Penta Hotel **** / Grand Majestic ****
BERLIM: Intercontinental ****(*) / Arcotel John F ****(*)

PREÇOS POR PESSOA (em euro)
QUARTO DUPLO QUARTO INDIVIDUAL

€ 2.035,00 € 2.580,00

O PACOTE INCLUI
• 10 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares;
• Café da manhã tipo buff et nos hotéis,  8 almoços e 6 jantares;
• Traslados e passeios conforme indicados no itinerário; 
• Guia acompanhante falando espanhol com conhecimento de português.
• Carregadores nos hotéis;
• Transporte de uma bagagem de tamanho médio (até 30kg) nas viagens de ônibus.

Nota: Durante o período de realização de congressos internacionais, haverá alteração de hotel nas cidades onde ocorrerão esses eventos. Consulte detalhes.

PRODUTO
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Capitais Imperiais e Rússia

ROTEIRO

Dia 1 (Qui) – VIENA (Áustria) 
Chegada ao aeroporto de Viena, recepção e traslado ao hotel. À noite, jantar de 
boas-vindas no exclusivo restaurante Marchfelderhof, com bebidas incluídas.

Dia 2 (Sex) – VIENA
Café da manhã* Meio dia de passeio panorâmico pela cidade percorrendo a 
‘Ringstrasse’, com os seus suntuosos monumentos como a “Ópera”, os Museus de 
Belas Artes e Ciências Naturais, o monumento de Maria Teresa, o Parlamento, a 
Prefeitura, o Teatro Nacional, o Palácio Imperial “Hofburg”; conhecendo também 
os Jardins do Belvedere, o palácio de veraneio do Príncipe Eugênio de Saboya, 
com uma magnífi ca vista de Viena. Em seguida, caminhada pelo centro antigo 
de Viena passando pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça Freyung com seus pa-
lácios e Praça do Heróis, onde se destaca o Palácio Imperial e visita ao interior da 
Catedral de Santo Estevão. Tarde livre.

Dia 3 (Sáb) – VIENA
Café da manhã* Dia livre. Possibilidade de excursão opcional ao famoso Vale do 
Danúbio (não incluída).

Dia 4 (Dom) – VIENA / BUDAPESTE (Hungria)
Café da manhã* Saída pela manhã em ônibus para a Hungria, chegando ao meio-
-dia a Budapeste. À tarde, visita panorâmica em Budapest, a pérola às margens do 
Danúbio, que está dividida em duas partes: “Buda“, onde se encontra o lado antigo da 
cidade, as residências da alta sociedade e as embaixadas, e “Pest“, onde está o cen-
tro comercial com todos os hotéis e restaurantes. Os monumentos mais interessantes 
para visitar são: o Bastião dos Pescadores e a Igreja de Matias. Traslado ao hotel. 

Dia 5 (Seg) – BUDAPESTE
Café da manhã* Caminhada pela rua de pedestres até o edifício do Grande 
Mercado, que oferece a maior e mais rica seleção tanto de verduras e frutas fres-
cas como de artesanato típico e produtos famosos da Hungria como as pimentas, 
o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias.

Dia 6 (Ter) – BUDAPESTE / BRATISLAVA (Eslováquia) / PRAGA 
(República Tcheca)
Café da manhã* Saída para Praga passando por Bratislava, capital da Eslováquia. 
Tempo livre para passeios independentes pelo centro antigo e traslado para hotel 
em Praga. À noite, inesquecível passeio percorrendo o caminho que nos tempos 
medievais os reis faziam após a coroação na Catedral de São Vito. Oportunidade 
para apreciar as mais belas vistas da cidade iluminada e conhecer os 4 núcleos 

Pacote Regular - 14 Dias (13 Noites) mais antigos de Praga.

Dia 7 (Qua) – PRAGA
Café da manhã* Pela manhã, passeio panorâmico conhecendo os monumentos 
históricos mais interessantes da cidade como a Praça Venceslau, o Teatro Nacional 
e visita ao interior do Castelo de Praga. Pequena caminhada para ver a famosa 
Praça da Cidade Antiga com seu relógio astronômico, a igreja gótica da Virgem de 
Tyn e a famosa Ponte Carlos. Tarde livre.

Dia 8 (Qui) – PRAGA
Café da manhã* Dia livre.

Dia 9 (Sex) – PRAGA  MOSCOU (Rússia) 
Café da manhã* Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Moscou. 
Chegada e traslado ao hotel. À tarde, visita panorâmica incluindo as principais 
avenidas e ruas. Destaque para a famosa Praça Vermelha, Catedral de São Basílio 
e o prédio das grandes lojas “Gum“.

Dia 10 (Sáb) – MOSCOU
Café da manhã* Visita ao famoso complexo amuralhado do Kremlin, antiga re-
sidência dos czares russos, à armada, um dos mais antigos museus na Rússia de 
arte decorativa aplicada, e à câmara do tesouro, única em seu gênero, mundial-
mente conhecida, que acolhe as melhores e as mais elegantes obras de arte de-
corativa russa e estrangeira dos séculos 14-20. É digna de mencionar a valiosa 
coleção de ourivesaria, objetos da vida cotidiana da corte czarista, utensílios de 
cerimônias eclesiásticas e testemunhos artísticos da dignidade real. Tarde livre.

Dia 11 (Dom) – MOSCOU  SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã* Traslado à estação para embarque em trem-bala para São 
Petersburgo. Chegada e traslado ao hotel. À tarde passeio por esta esplêndida ci-
dade, sem dúvida a mais bela de toda a Rússia, construída pelo Czar Pedro O Grande 
às margens do Rio Neva, visitando também a Fortaleza de São Pedro e São Paulo.

Dia 12 (Seg) – SÃO PETERSBURGO
Café da manhã* Dia livre. Possibilidade de visita opcional (não incluída) a um dos 
famosos palácios de São Petersburgo.

Dia 13 (Ter) – SÃO PETERSBURGO
Café da manhã* Visita ao Museu Hermitage, uma das mais importantes pinaco-
tecas do mundo, e ao interior da Catedral de São Isaac.

Dia 14 (Qua) – SÃO PETERSBURGO
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto.

ABRIL: 12, 19, 26 JULHO: 12, 19, 26 SETEMBRO: 6, 13, 20, 27

MAIO: 3, 10, 17 AGOSTO: 2, 9, 16, 23, 30

SAÍDAS GARANTIDAS

HOSPEDAGEM 
VIENA: Imperial Renaissance ****(*) | BUDAPESTE: Corinthia Royal / Boscolo ***** 
PRAGA: Palace / Grandior / Occidental Wilson *****   

MOSCOU: Marriot Grand *****
SÃO PETERSBURGO: Grand Emerald *****

PREÇOS POR PESSOA (em euro)
QUARTO DUPLO QUARTO INDIVIDUAL

€ 3.275,00 € 4.270,00

O PACOTE INCLUI
• 13 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares;
• Café da manhã tipo buff et nos hotéis e 1 jantar de boas-vindas;
• Traslados e passeios conforme indicados no itinerário; Passagem aérea Praga / 
 Moscou; Bilhete trem-bala Moscou / São Petersburgo; 
• Guia acompanhante falando espanhol com conhecimento de português; 
 Carregadores nos hotéis;
• Transporte de uma bagagem de tamanho médio (até 30kg) nas viagens de ônibus.

Nota: Durante o período de realização de congressos internacionais, haverá alteração de hotel nas cidades onde ocorrerão esses eventos. Consulte detalhes.

PRODUTO



Condições Gerais

Condição para a realização de excursão
Conforme especifi cado na excursão.

Condição de reserva
Apresentação de cópia simples do passaporte, número do CPF e pagamento de 
sinal que será amortizado do valor total do pacote.

Preços
Os preços estão sujeitos a alteração sem aviso prévio até que a reserva esteja 
confi rmada e efetuado o pagamento do produto. Poderá ocorrer alteração no 
valor dos preços e nas condições dos pacotes em determinadas datas como fe-
riados (Natal, Reveillon) e períodos de Congressos e Eventos Corporativos.

Formas de pagamento
Excursões e Circuitos regulares
À vista ou 25% de entrada (no cheque ou em depósito bancário) + saldo em 
até três parcelas sem juros nos cartões de crédito Visa, Mastercard ou Amex, 
com prazo de sete dias úteis para apresentar autorização de débito assinada 
para efetivação do parcelamento e cópia simples legível do cartão de crédito 
frente e verso e do documento de identifi cação do titular do cartão. Serão acei-
tos cartões de crédito do próprio participante ou de familiar em primeiro grau.

Demais serviços (privativos ou regulares)
Pagamento à vista ou de acordo com o prazo estabelecido pela operadora local. 
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará no cancelamento auto-
mático da reserva.

Quitação do saldo
O saldo deverá ser quitado até 30 dias antes da viagem. Após esse prazo, ocor-
rerá o cancelamento automático da reserva. Os valores expressos em moeda 
estrangeira serão convertidos em moeda corrente (real) com base na taxa do 
câmbio turismo de venda do dia do pagamento.

Dados bancários: Century Travel e Turismo Ltda. 
CNPJ:  67.405.712/0001-61
Banco Itaú (341)   Agência Liberdade (0177)   Conta corrente:  45.029-3    
CEF - Caixa (104)   Agência São Joaquim (1349)   Conta corrente:  236-0  Op. 003  
Banco Santander (033)   Agência Liberdade (0248)  Conta corrente: 13.001830-2

Cancelamento de reserva
Excursões
Até 31 dias antes da viagem: reembolso integral, excluindo despesas de ser-
viços executados até a data do pedido do cancelamento e eventuais despesas 
dos operadores locais e companhias aéreas decorrentes desse cancelamento.
Entre a data da viagem e os 30 dias anteriores: serão respeitadas as normas ge-
rais do Ministério do Turismo, aplicando-se as penalidades previstas no Código 
de Defesa do Consumidor e Deliberação Normativa da Embratur nº 161/85 e 
demais legislações e deliberações pertinentes à espécie.

Circuitos regulares e demais serviços (privativos ou regulares)
As condições para o cancelamento da viagem serão estabelecidas pela opera-
dora local e informadas no ato da reserva. Serão cobradas as despesas de ser-
viços já executados até o momento do cancelamento. Em caso de cancelamen-

to após o início da viagem, será devolvido somente o valor estabelecido como 
reembolso pela operadora local.

Documentação de viagem, vistos consulares e vacinas
Os documentos de viagem, vistos consulares e vacinas requeridos pelos países 
a serem visitados são de inteira responsabilidade do participante. O passaporte 
deve ter validade mínima de seis meses por exigência de alguns países mes-
mo que a permanência em seu território seja inferior a esse período. Consulte 
seu agente de viagem para informações e providências para obtenção da do-
cumentação necessária.

Franquia de bagagem
O participante receberá a informação da franquia de bagagem referente aos 
voos de sua excursão no momento da reserva. Serão respeitados os limites 
impostos pela companhia aérea em relação à bagagem a ser despachada e 
à bagagem de mão que podem variar conforme os trechos a serem voados.  
Consulte seu agente de viagem quanto aos materiais restritos nas bagagens de 
mão e às restrições alfandegárias dos países a serem visitados.

Alteração de voo
Poderá ocorrer alteração do número e do horário de voo sem aviso prévio pela 
companhia aérea.

Incluso nas excursões, circuitos regulares e demais 
serviços (regulares ou privativos)
Conforme descrito na programação.

Não incluso nas excursões, circuitos regulares e demais 
serviços (regulares ou privativos)
Nas refeições mencionadas no programa não estão inclusas as bebidas, que 
deverão ser pagas à parte por cada participante.

Informações especiais
Recomenda-se ao participante com restrição alimentar por motivos médicos in-
formar com antecedência seu agente de viagem a dieta a ser seguida para que se 
possa verifi car a possibilidade de ter as suas necessidades atendidas pelas compa-
nhias aéreas e pelos hotéis e restaurantes dos países a serem visitados.

Organização e responsabilidade
A Century Travel e Turismo Ltda, certifi cado pelo Ministério do Turismo do Brasil 
sob o cadastro de número 26.010632.10.0001-9, sediada na Rua Vergueiro, 981 
– sala 11, na cidade de São Paulo, e credenciada junto a I.A.T.A. “International 
Air Transport Association” sob número 57-5-1720-2, na qualidade de operado-
ra, assume a responsabilidade total pelo programa elaborado que será exe-
cutado em consonância com o Código de Defesa do Consumidor e atendendo 
as condições gerais estabelecidas pelo Decreto número 5406 de 30 de Março 
de 2005 pelo Ministério do Turismo do Brasil através da SETUR – Secretaria 
de Turismo da Casa Civil da Presidência da República.  A operadora se exime 
de responsabilidade por danos e perdas, pelas alterações e cancelamentos por 
motivos que fogem ao seu controle como calamidades naturais, decretos de or-
dem pública governamental dos países visitados, atrasos e cancelamentos de 
voos e demais causas naturais. Ao passageiro cabe a observância das normas 
vigentes em cada país em seus atos praticados individualmente.



Consulte seu Agente de Viagens

www.centurytravel.com.br


