
Japão e China, Dragões Asiáticos

           Alertas sobre o destino:

Obrigatório passaporte com validade superior a 6 meses.

Visto para a China: Obrigatório para passageiros de nacionalidade brasileira.

Visto para a Japão: Obrigatório para passageiros de nacionalidade brasileira.

Vacinas China / Japão: Certificado Internacional contra Febre Amarela (deve ser providenciado até 10 dias antes do embarque).

Preços por pessoa:

PARTIDAS  DUPLO SINGLE

26 mar  $                                      4.199  $                                      6.221 

2 abr  $                                      4.067  $                                      5.958 

9 e 30 abr + 7 e 14 mai  $                                      3.869  $                                      5.562 

21 e 28 mai + 4, 11, 18 e 25 jun  $                                      3.697  $                                      5.036 

2 e 30 jul  $                                      4.027  $                                      5.892 

9, 16 e 23 jul + 6 e 13 ago  $                                      3.829  $                                      5.497 

20 ago + 17 set + 8 out  $                                      3.933  $                                      5.658 

27 ago e 24 set  $                                      3.801  $                                      5.197 

3 e 10 set + 22 out  $                                      4.131  $                                      6.054 

4, 11 e 18 nov  $                                      4.224  $                                      6.219 

25 nov  $                                      4.026  $                                      5.824 

2 dez + 13 e 27 jan'20 + 10 fev'20  $                                      3.749  $                                      5.192 

9 e 30 dez + 2 mar'20  $                                      3.881  $                                      5.653 

9 mar'20  $                                      4.079  $                                      6.048 

16 mar'20  $                                      4.211  $                                      6.312 

Minimo 2 participantes

Visitas opcionais:

Dia inteiro de visita a Hiroshima e Miyajima (sem almoço), por pessoa: $ 528

Serviços Incluidos:

Traslado regular aeroporto de Tokyo/hotel/aeroporto de Osaka

Trem bala, em classe turística, para o percurso Tokyo/Kyoto;

Bilhetes aéreos internos para os percursos Pequim / Xian / Xangai;

13 noites em regime de hospedagem e café da manhã (14 noites a partir de Novembro);

8 refeições;

Visitas com guia local em idioma espanhol;

Entradas nos monumentos especificados no itinerário;

Transporte de 1 mala (20 kg) durante todo o circuito;

Passaporte e/ou Visto;

Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa;

Passagem aérea para o trecho Xangai / Tóquio;

Hotéis previstos ou similares (5*):

Pequim: New Otani Chang Fu Gong ou Doubletree By Hilton ou Sheraton Dongcheng

Xi An: Sheraton Hotel ou Sheraton North City

Xangai: Sheraton Shangai Hongkou ou Renaissance Shanghai Putuo ou Jin Jiang Tower

Tokyo: Hotel New Otani Tokyo

Kyoto: Hotel Kyoto Tokyu

IMPORTANTE:

Apresentar copia de passaporte no ato da reserva.

Como é muito difícil garantir cama de casal, todos os quartos duplo são com camas Twin.

O apartamento triplo geralmente é composto por 2 camas twin e uma cama extra menor, não recomendada para adultos.

O transporte das malas de Tóquio para Kyoto será feito em caminhão (máximo de 23 kg de bagagem por pessoa).

Franquia de bagagem para os vôos internos na China – 01 mala de até 20kg

Se os passageiros chegarem pelo aeroporto de Haneda, há um suplemento de USD 66,00 por pessoa.

26 mar + 2, 9 e 30 abr + 7, 14, 21 e 28 mai + 4, 11, 18 e 25 jun + 2, 9, 16, 23 e 30 jul + 6, 13, 20, 27 ago + 3, 10, 17 e 24 set + 8 e 22 out + 4, 11, 18 e 25 nov + 2 e 9 

dez + 13 e 27 jan'20 + 10 fev'20 + 2, 9 e 16 mar.'20

Preços elaborados em nov 2018

Serviços não Incluidos:

Extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver especificado como incluído.

14 dias / 13 noites

15 dias / 14 noites

 ** Recomendamos o fechamento dos opcionais no ato da reserva ou com antecedência mínima de 15 dias. Para fechamento do opcional no local, fica sujeito a disponibilidade de lugar e 

alteração de valor. 



Traslado de chegada incluído para o aeroporto de Narita (NRT) em Tóquio.

Traslado de saída incluído para os aeroportos de Kansai (KIX) ou Itami (ITM) em Osaka.

Para voo com saída de Osaka (KIX ou ITM) até 8h será necessário a contratação de um táxi, cujo acréscimo será de USD 198 por pessoa (base duplo);

O último shuttle chega no aeroporto de Kansai (KIX) às 22h.

PARTIDAS HOTEL EM DUPLO EM TRIPLO EM SINGLE 

1 abr '19 a 31 mar'20
Hotel New Otani Garden Tower 

Tokyo - Standard
 $                                         236  $                                         195  $                          375 

Categoria PERIODO EM DUPLO / TRIPLO INDIVIDUAL

5* 1 mar'19 a 31 mar'20  $                                         180  $                                         360 

Noites extra em Xangai, por pessoa e noite:

Noites Extra Tóquio - Por pessoa e noite:


