
China e Japão, Dragões AsiáticosChina e Japão, Dragões AsiáticosChina e Japão, Dragões AsiáticosChina e Japão, Dragões Asiáticos

           Alertas sobre o destino:

Passaporte: Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrada no país.

Visto China / 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

7 e 14 abr $4.075 $6.007 

5 a 19 mai $3.869 $5.607 

26 mai a 30 jun $3.699 $5.080 

7 jul a 18 ago $3.828 $5.531 

25 ago + 1 set $3.802 $5.236 

8 set $4.137 $6.088 

15 set a 6 out $3.931 $5.688 

13 e 20 out $4.137 $6.088 

27 out $4.333 $6.480 

3 a 17 nov $4.290 $6.403 

24 nov $4.084 $6.003 

1 dez a 23 fev $3.811 $5.353 

2 e 9 mar $3.940 $5.804 

16 mar $4.340 $6.527 

Minimo 2 participantes

Visitas opcionais:

Serviços Incluidos:

Traslados aeroporto/hotel/aeroporto na China e Japão;

13 noites em regime de hospedagem e café da manhã (14 noites a partir de 27 out);

7 refeições;

Trem de alta velocidade, em classe turística, para os percursos Pequim/Xi An;

Bilhetes aéreos, em classe turistica, para o percurso Xian / Xangai;

Trem bala "Nozomi" em classe turística para o percurso Tóquio/Kyoto;

Transporte de 1 mala (20 kg) durante todo o circuito (mala adicional será cobrada como extra, localmente);

Visitas com guia local em idioma espanhol;

Entradas nos monumentos especificados no itinerário;

Transporte de 1 mala (20 kg) nos voos domésticos na China;

Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;

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 (4*Sup/5*):

Pequim: New Otani Chang Fu Gong ou Doubletree By Hilton ou similar

Xi An: Sheraton ou Sheraton North City ou similar

IMPORTANTE:

Apresentar copia de passaporte no ato da reserva.

No Japão existem poucos quartos com camas de casal. Na maioria dos hotéis os quartos dispõem de 2 camas individuais.

Cada passageiro tem direito ao transporte de uma mala apenas (até 20kg). Mala adicional será cobrada como extra, localmente.

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

Traslado de chegada incluído para os aeroportos de Narita (NRT) ou Haneda (HND); 

Traslado de saida incluído para os aeroportos de Kansai (KIX) ou Itami (ITM);

PARTIDAS HOTEL EM DUPLO EM SINGLE 

7 abr + 23 mar $344 $535

14 a 21 abr + 15 set + 20 out a 24 nov $306 $458

12 a 26 mai + 14 jul a 25 ago + 22 set a 13 out + 1 dez + 9 e 16 mar $255 $382

2 jun a 7 jul + 1 e 8 set + 8 dez a 2 mar $216 $356

Valores são válidos para noite extra aplicada imediatamente depois do circuito.

Para saber o valor a aplicar pela noite extra, deverá considerar a data de chegada a Tóquio.

Preços em dólares por pessoa, somente parte terrestre, para um mínimo de 2 participantes.

TARIFAS SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.TARIFAS SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.TARIFAS SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.TARIFAS SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

Hotel Kyoto Tokyu, em andar 

Premium 

Dia inteiro de visita a Hiroshima e Miyajima (sem almoço), por pessoa: $ 522  

O transporte entre os aeroportos o os hotéis é feito em ônibus de linha regular. Não servindo os horários desse transporte para o voo reservado, em Osaka, poderá o cliente 

optar por ir em táxi (reservado pelo nosso agente), com custo de $190 por pessoa (minimo 2 participantes)

Xangai: Sheraton Shangai Hongkou ou Renaissance Shanghai Putuo ou similar

Tóquio: Hotel New Otani Tokyo, Garden Tower (quarto standard, 27m2)

Kyoto: Hotel Kyoto Tokyu, em andar Premium (quarto Standard entre 23 e 29m2)  

Noites Extra - Por pessoa e noite:

Início em Pequim:

13 noites: 7 e 14 abr + 5, 12, 19 e 26 mai + 2, 9, 16, 23 e 30 jun + 7 jul + 11, 18 e 25 ago + 1, 8, 15, 22 e 29 set + 6, 13 e 20 out 2020

14 noites: 27 out + 3, 10, 17 e 24 nov + 1, 8 e 15 dez 2020 + 5 e 19 jan + 2, 16 e 23 fev + 2, 9 e 16 mar 2021

Preços elaborados em set '19

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. 

Voo entre Pequim e Xian, em vez do trem de alta velocidade, suplemento por pessoa: $ 308


