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China & Japão 2016 
 19 dias 

Saídas: 26 de março e 7 de outubro. 

Roteiro: Abu Dhabi, Beijing, Xian, Guilin, Shanghai, Osaka, Nara, Quioto, Hakone, Monte Fuji e Tóquio. 

 
 
1º Dia – São Paulo  [ - , - , - ] 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 
19h00 para embarque no voo Etihad 190 às 22h40 com 
destino a Abu Dhabi. 
 
2º Dia – São Paulo/ Abu Dhabi  [ - , - , - ] 

Chegada em Abu Dhabi às 20h05, recepção e traslado ao 
Hotel Yas Viceroy. 
 
3º Dia – Abu Dhabi/ Beijing [ C , A , - ] 

Manhã livre para atividades independentes. Saída para 
almoço no restaurante Le Vendome,  localizado dentro do 
hotel Emirates Palace Abu Dhabi. À tarde, passeio por Abu 
Dhabi, capital dos Emirados Árabes. Passagem pela 
Grande Mesquita Sheikh Zayed, de construção luxuosa e 
imponente, uma das maiores do mundo, feita com 
mármore da Macedônia, ouro e cristais de Murano, 
depois iremos a Heritage Village, onde encontramos uma 
recriação da tradicional vida beduína. Passagem pela Praia 
Corniche e visita aos arredores do  Emirates Palace Hotel, 
passando pela Yas Island, onde está o famoso circuito de 
Fórmula 1. Traslado ao aeroporto de Abu Dhabi para 
embarque às 21h30 no voo Etihad 888, com destino a 
Beijing. 
 
4º Dia – Beijing [ - , A , J ] 

Chegada às 8h50, 
recepção e traslado ao 
Hotel Novotel Xinqiao. 
Beijing, capital da 
República Popular da 
China, localizada na 
parte norte do país, se 
tornou um dos 
destinos turísticos mais visitados do mundo. Uma cidade 
de cultura milenar, que vive ao mesmo tempo uma 
constante renovação. Almoço em restaurante local e 
visita à Praça Tian An Men (Praça da Paz Celestial), uma 
das maiores do mundo, e ao Palácio Imperial, conhecido 
como Cidade Proibida. À noite, jantar especial de boas-
vindas em que provaremos o delicioso “Pato Laqueado” 
de Beijing, entre outros pratos. 
 
5º Dia - Beijing  [ C , A , - ] 

Dia todo de passeio 
em Beijing, com visita 
à Grande Muralha, 
uma impressionante 
obra de arquitetura 
militar, também uma 

das sete maravilhas do mundo. No retorno à cidade, visita 
ao Palácio de Verão e o seu Jardim Imperial, com seu 
ambiente sereno e encantador, que teve destaque na 
Dinastia Qing. À noite, show típico de acrobacias. 
 
6º dia – Beijing / Xian  [ C , A , - ] 

De manhã, visita ao Templo 
do Céu, obra concluída em 
1420, considerado o templo 
mais sagrado de Beijing, onde 
os imperadores vinham pedir 
por boas colheitas, e hoje, 
reconhecido como grande 
símbolo turístico da cidade. 
Após almoço, traslado à estação para embarque no trem 
bala com destino a Xian, a capital da província de Shaanxi. 
Situa-se na planície de Huangzhong, região de magníficas 
paisagens e riqueza de história. Xian servia como capital 
de onze dinastias e se destaca por ter sido o ponto de 
partida da famosa “Rota da Seda”. Traslado ao Grand Park 
Castle Hotel. 
 
7º dia – Xian / Guilin [ C , A , - ] 

Pela manhã, visita ao Museu das 
Terracotas que conserva as 
estátuas de um exército com mais 
de 6000 guerreiros e seus cavalos 
em tamanho natural, que foram 
guardiões do Mausoléu de Qin Shi 
Huang, o 1º imperador da China. 
Após almoço em restaurante local, 
traslado ao aeroporto para 

embarque no voo com destino a Guilin, cidade conhecida 
pela beleza de suas montanhas e paisagens que parecem 
ser tiradas das gravuras chinesas, motivo de inspiração a 
inúmeros poemas. Após chegada, recepção e traslado ao 
Hotel Sheraton Guilin. 
 
8º Dia – Guilin / Shanghai [ C , A , - ] 

Pela manhã, cruzeiro pelo 
Rio Li Jiang, navegando 
pelas suas águas verdes, 
apreciando as florestas de 
bambu, os vilarejos 
típicos, e a deslumbrante 
vista das cadeias de 
montanhas rochosas, com 
formas intrigantes 
talhadas pela erosão. 
Teremos também a 
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oportunidade de ver alguns pescadores em suas 
pequenas balsas artesanais de bambu. Almoço a bordo. 
Traslado ao aeroporto de Guilin para embarque com 
destino a Shanghai. Chegada ao aeroporto, recepção e 
traslado ao Hotel Jinjiang Tower. 
 
9º Dia – Shanghai [ C , A , - ] 

Dia todo de passeio pela cidade, com visita ao Templo do 
Buda de Jade, que possui 
várias imagens de Buda, 
algumas douradas, outras 
de mármore, e dentre 
elas há a principal que foi 
esculpida numa única 
peça de jade incrustada 
com pedras preciosas. Visita ao belíssimo Jardim Yuyuan, 
onde os muros dividem o jardim em seis áreas 
panorâmicas, fazendo-o parecer um labirinto. Seus 
pavilhões à beira d’água são locais calmos e propícios 
para contemplação. No fim da tarde, passeio pelo 
calçadão às margens do Rio Huangpu. 
 
10º dia – Shanghai  [ C , A , - ] 

Pela manhã, visita ao Vilarejo Zhujiajiao, local conhecido 
como a “Veneza de Shanghai”, onde poderemos apreciar 

as casas de chá, o 
comércio local com 
produtos típicos 
chineses, além do 
cotidiano desta 
parte da cidade. 
Faremos também 
uma travessia em 
um barco 

tradicional pelos canais ao redor do vilarejo. Tarde livre. 
 

11º dia – Shanghai / Osaka  [ C , - , - ] 

Traslado à estação para embarque no Trem Maglev com 
destino ao aeroporto. Este trem “flutua” sobre os trilhos, 
podendo atingir uma incrível velocidade de 
aproximadamente 400 km por hora. Embarque no voo 
com destino a Osaka, a terceira maior cidade do Japão, 
uma megalópole rica em história e diversão. Chegada, 
recepção e traslado ao Hotel Elsereine Osaka. 
 

12º dia – Osaka  [ C , A , - ] 

Visita ao Castelo de 
Osaka, um dos mais 
importantes e autênticos 
castelos do Japão, ao 
Aquário Kaiyukan, o 
maior e mais completo 
aquário do país. Almoço 
em restaurante local. À 

tarde, visita ao movimentado bairro de Dotonbori, um 
centro comercial que abriga grande número de lojas, 
restaurantes, karaokês, “pachinkos”, entre outras 
atrações. 
 
 

13º dia – Osaka / Nara/ Quioto [ C , - , - ] 

Traslado a Nara, primeira capital do Japão no século VIII, 
para visita ao Templo Todaiji, onde se pode apreciar a 
colossal imagem de Buda, feita em bronze fundido, ao 
Parque dos Cervos Sagrados e ao Santuário Fushimi Inari. 
Prosseguimento a Quioto, 
uma cidade rica em 
tradição, que conserva 
templos, santuários e 
palácios considerados 
patrimônios históricos. 
Hospedagem no Hotel 
Kyoto Heian. 
 
14º dia – Quioto [ C , - , - ] 

Pela manhã, visita ao Pavilhão Dourado (Kinkakuji), um 
legado medieval do Japão, com sua estrutura de três 
andares totalmente folheada a ouro, ao Castelo de Nijo e 
ao Templo Kiyomizu, cujo salão principal fica à beira de 
um penhasco, onde há um grande terraço que 
proporciona uma linda vista da cidade. A tarde é livre para 
atividades independentes. 
 
15º dia – Quioto / Hakone  [ C , - , J ] 

(Para seu conforto e segurança, as bagagens serão 

despachadas diretamente para o hotel em Tóquio. 

Recomendamos levar consigo o necessário para 1 noite). 
Partida de trem bala para Hakone (estação Mishima). 
Chegada e visita ao Parque Nacional de Hakone, com mini 
cruzeiro pelo Lago Ashi. Hospedagem no Hotel Yunohana 
Onsen (hotel em estilo japonês), onde será possível 
desfrutar as relaxantes fontes termais. À noite, jantar 
típico e acomodação em estilo japonês no hotel. 
 
16º dia – Hakone / Monte Fuji / Tóquio [ C , - , - ] 

Após café da manhã, partida com destino a Tóquio. Na 
rota, visitaremos o interessante Hakone Open-Air 
Museum, como o nome já diz, é um grande museu a céu 
aberto com belas exposições internas e externas, 
espalhadas pelos seus 70 mil metros quadrados de área 
verde. Visitaremos também a 5ª Estação do Monte Fuji (a 
2305 metros de altitude), caso o tempo permita. Chegada 
em Tóquio e hospedagem no Hotel Keio Plaza. 
 

17º dia – Tóquio [ C , - , - ] 

Pela manhã, visita ao Templo Asakusa Kannon com suas 
pequenas e típicas lojas de souvenir, e a Tokyo Sky Tree, 
novo símbolo da cidade, um monumento reconhecido 
como a torre de telecomunicações mais alta do mundo e 
a segunda estrutura mais alta do planeta, com 634 metros 
de altura. Tarde livre para atividades independentes. 
 

18º Dia – Tóquio / Abu Dhabi  [ C , - , - ] 

Em horário conveniente, traslado ao Aeroporto 
Internacional Narita para embarque às 21h20, no voo 
Etihad 871, com destino a Abu Dhabi. 
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19º Dia – Abu Dhabi / São Paulo  [ - , - , - ] 

Chegada às 4h35, e conexão às 8h30 no voo Etihad 191, 
com destino a São Paulo. Chegada às 16h35 e fim dos 
serviços. 
 

Preços por pessoa (mínimo de 20 participantes): 
 
Em acomodação dupla .................................... US$ 7,820.00 
Suplemento single ........................................... US$ 1,490.00 
 

Observações: 

- Caso algum museu ou outro local turístico esteja fechado 
por motivos de força maior, os passeios poderão ser 
substituídos por outras atividades ou visitas a outros locais. 

- Limite de 1 bagagem de até 20 kg nos voos domésticos na 
China e no voo Shanghai/ Osaka. 

Inclusos no programa: 

- Passagem aérea em classe econômica, com Etihad 
Airways: São Paulo/ Abu Dhabi/ Beijing e Tóquio/ Abu 
Dhabi/ São Paulo. 

- Passagem aérea em classe econômica: Shanghai/ Osaka. 
- Seguro de viagem de 19 dias (válido até 74 anos, acima 

dessa idade haverá adicional e/ou redução da 
cobertura). 

- Guia acompanhante saindo do Brasil falando português. 
- Refeições conforme descritas no programa, sem 

bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar. 
Na China: 
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares. 
- Passagem aérea doméstica em classe econômica: 

Beijing/ Xian/ Guilin/ Shanghai. 
- Serviços com guia local falando espanhol. 
- Traslados e passeios (exceto opcionais), conforme 

descritos. 
No Japão:  
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares. 
- Traslados e passeios (exceto opcionais), conforme 

descritos. 
- Bilhete de trem de Quioto para Hakone, na classe 

econômica. 
- Serviços com guia local falando português ou espanhol. 
- Envio de bagagens (máximo de 1 peça por pessoa): no 

15º dia de Quioto a Tóquio. 

Exclusos do programa: 

- Taxas de aeroportos, combustível, etc. 
- Despesas com documentações. 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 

 

01/out/2015 
* Esta é uma programação prévia. O roteiro e as condições 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso e os lugares 
sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. 
 


