
A China milenar com a sua rica história e monumentos gran-
diosos construídos para a eternidade, admirado desde Marco 

Polo até os dias de hoje e Japão, também com a sua rica e 
tradicional  cultura, seus antigos castelos, templos e santuá-
rios seculares, por onde caminharam os famosos samurais e 
xoguns. E a natureza exuberante, com picos nevados, flores-
tas, riachos, paisagens inesquecíveis nos belíssimos parques e 

jardins de cerejeiras !    

 Saída: 22 / Março / 2020 e 2021 - 21 dias  

03º Dia - 24/Mar - 3ªf -   BEIJING 

Chegada a Beijing, capital da República Popular da China e após formalida-

des de imigração e alfândega. Recepção por guia falando Espanhol e trasla-

do para Hotel Sheraton Great Wall ou similar. Restante do dia livre. 

01º Dia - 22/Mar - Dom -  BRASIL - CHINA 

Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque com a companhia 

de sua escolha com destino a Peking. 

Waikiki beach 

02º Dia - 23/Mar - 2ªf -   Em transito 

Em trânsito via Europa, América do Norte ou Oriente. 

 

China & Japão em Cerejeiras 2020 

Templo do Céu - Beijing 

Exército de Terracota - Xian 

Shanghai 

04º Dia - 25/Mar - 4ªf -   BEIJING 

Café da manhã. Hoje visitaremos o fabuloso Palácio Imperial conhecido co-

mo a Cidade Proibida, Praça Tian An Men, uma das maiores do mundo, o 

Palácio de Verão, casa de veraneio dos imperadores da Dinastia Qing.  

Almoço (comida chinesa).  

05º Dia - 26/Mar - 5ªf -   BEIJING 

Café da manhã. Excursão à Grande Muralha, a maior obra arquitetônica 

construída pelo homem, com aproximadamente 8.850 km de extensão e 

2000 anos, Almoço (buffet ou comida Chinesa) em restaurante local. À tar-

de, retornarmos a cidade com parada no Estádio Nacional “Ninho de Pássa-

ros” e Centro Nacional de Natação “Cubo Aquático” para tirar foto. À noite, 

Jantar de Boas Vindas degustando o delicioso Pato Laqueado de Beijing. 



Café da manhã. Visita ao Templo do Céu, onde os Imperadores das Dinasti-

as Ming e Qing ofereciam sacrifícios aos Céus e oravam por boas colheitas. 

Almoço (buffet). A tarde traslado ao aeroporto para embarque com destino a 

Xian, antiga capital amuralhada da China com mais de 3.000 anos de exis-

tência e ponto de partida da famosa “Rota da Seda”. Traslado ao Hotel She-

raton Xian ou similar.  

07º Dia - 28/Mar - Sab. -   XIAN 

Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso Museu de Guerreiros e Cavala-

ria em Terracota, onde se guardam mais de 6.000 figuras de tamanho natu-

ral, que representam um grande exército de guerreiros, carruagens e carros 

de guerra que guardavam a tumba do Imperador Qin. Almoço (buffet). Á 

tarde, visitaremos o Grande Pagode do Ganso Selvagem (sem subir) pas-

sando pela Antiga Muralha (sem subir). O tour termina no famoso Bairro 

Muçulmano onde visitaremos a Grande Mesquita. A noite sugerimos assisti-

rem a um belíssimo show folclórico e cultural. 

09º Dia – 30/Mar – 2ªf -   SHANGHAI 

Café da manhã. City Tour por Shanghai, conhecendo o Jardim Yuyuan, 

magnifico jardim construído em 1557 por um oficial da cidade chamado Yu, 

o Templo de Buda de Jade e o Calçadão da Cidade, um dos lugares mais 

espetaculares da cidade onde se encontram as construções mais emblemá-

ticas da cidade. Almoço (buffet). Sugerimos a noite um tour noturno de bar-

co, apreciando as típicas e bonitas iluminações e neons.  

08º Dia - 29/Mar - Dom. -  XIAN - SHANGHAI 

Café da manhã. Pela manhã traslado ao aeroporto para embarque a Shan-

ghai, um dos município diretamente subordinado ao Poder Central, com 

mais de 16 milhões de habitantes, possui o maior porto e centro comercial, é 

a maior metrópole da China. Traslado ao Hotel Huating ou similar.  

12º Dia - 02/Abr - 5ªf -  KYOTO  

Café da manhã. City tour pela clássica cidade de Kyoto, fundada no século 

I, foi a antiga Capital do Japão de 794 a 1868, atualmente é a cidade com 

mais Tesouros Nacionais. Conheceremos o Templo Kinkakuji, o Pavilhão 

Dourado, Castelo de Nijo, antiga residência do Shogun Tokugawa, Santuá-

rio Heian com o seu belíssimo jardim, construído para a comemoração do 

1100º aniversário da cidade. Finalizando o passeio no Templo Kiyomizu. 

Restante do dia livre. 

10º Dia - 31/Mar - 3ªf -  SHANGHAI 

Café da manhã. Dia inteiramente livre para ultimos passeios e compras. 

Yudanaka Monkeys  

Vila Shirakawago 

Milhões de leds em Nabana no Sato 

06º Dia - 27/Mar - 6ªf . -  BEIJING - XIAN 

Templo Kinkakuji Kyoto 

11º Dia - 01/Abr - 4ªf -  SHANGHAI - OSAKA -  KYOTO 

Café da manhã. Em horário apropriado traslado ao aeroporto de Shanghai, 

par embarque no voo MU-515 as 10:00, Chegada prevista as 13:10. após 

formalidades de imigração e alfandega, recepção e traslado em airport bus a 

Kyoto. Acomodação no Hotel Vischio Kyoto by Granvia. Restante do dia livre. 

Sugerimos conhecer Kawaramachi, Mercado Nishiki, etc.  

13º Dia - 03/Abr - 6ªf -  KYOTO - ISE - NABANA NO SATO - NAGOYA 

08h00 - Bagagens serão despachadas para Unazuki. Levar maleta para 2 noites. 

Café da manhã. Partida para o Santuário Ise Jingu, considerado o mais sa-

grado do Japão, dedicada a Deusa do Sol Amaterasu, é a divindade tutelar 

do povo japonês. Depois passeamos pela típica rua Okage Yokocho, onde 

terão tempo para passear, comprar e comer., então continuaremos aos belís-

simos jardins e estufas de flores de Nabana No Sato, onde verão a espetacu-

lar e inesquecível decoração de 9 milhões de leds. Traslado a Nagoya.  

Acomodação no Strings Hotel Nagoya. 



Café da manhã. Partida para visitar um sítio de cultivo de wasabi e em 

seguida o jardim exterior do castelo de Matsumoto, prosseguindo para as 

ruínas do castelo Takato e suas  cerejeiras, continuaemos para Yamanashi e 

Kawaguchiko, um dos lagos ao lado do Monte Fuji. 

Acomodação no Fuji Premium Resort Hotel. Jantar incluso.  

16º Dia - 06/Abr – 2ªf - YUDANAKA - MATSUMOTO - TAKATO -

KAWAGUCHIKO (Monte Fuji) 

Café da manhã. Embarque em onibus para passeio ao Parque de Flores do 

Monte Fuji, depois continuamos a Gotemba Premium Outlet, para compras e 

refeições. Seguimos à região vulcânica de Owakudani (ocasionalmente 

fechado, de acordo com a atividade vulcanica), com clima propício terão uma 

belíssima vista do Mt. Fuji. A tarde seguiremos para Tokyo, a capital da 

nação desde 1869. Acomodação no Hotel Keio Plaza localilizado no bairro 

de Shinjuku, o maior e mais famoso centro comercial de Tokyo. 

17º Dia - 07/Abr - 3ªf - KAWAGUCHIKO - GOTEMBA - HAKONE - TOKYO 

18º Dia - 08/Abr - 4ªf -   TOKYO 

Café da manhã. City tour se inicia na Praça do Palácio Imperial,  

realizaremos um breve passeio de barco pelo Rio Sumida, desde Odaiba ao 

Templo Asakusa Kannon e a sua rua Nakamise com o seu pitoresco 

comércio, subiremos até o primeiro estágio da Torre Sky Tree, a antena mais 

alta do mundo, finalizando o passeio no típico e antigo bairro de Ueno. 

Retorno ao hotel por conta própria.  Restante do dia livre.  

19º Dia - 09/Abr - 5ªf -   TOKYO   Parque de flores em Mt. Fuji 

Tokyo Sky Tree e Mt. Fuji 

Takato Caslte 

15º Dia - 05/Abr – Dom. -  UNAZUKI ONSEN - HAKUBA - YUDANAKA 

Café da manhã. Partida em onibus para Hakuba na província de Nagano, 

local das olimpiadas de inverno de 1988, visitaremos o Ski Jump Stadium e 

continuaremos ao pitoresco parque Jigokudani Monkeys, onde macacos 

relaxam no ofuro termal em seu habitat natural, tendo uma ordem de 

hierarquia.  

Acomodação no  Hotel Issano Komichi Biyu no Yado. Jantar incluso. 

Unazuki onsen  

20º Dia - 10/Abr - 6ªf -   TOKYO - BRASIL 

14º Dia - 04/Abr - Sab. - NAGOYA - TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - 

UNAZUKI ONSEN  

Café da manhã (box). Traslado para estação de Nagoya, embarque no trem 

expresso com destino a Takayama em Gifu, onde visitaremos a antiga rua 

Kamisannomachi, repletas de casas de madeira que remetem ao Período 

Edo  e Takayama Jinja. Continuaremos em onibus para Shirakawago, vila 

tipicamente japonesa, protegida pela Unesco como Patrimônio da 

Humanidade, conheceremos as suas construções chamadas de Gasho 

Zukuri. Traslado para a famosa estancia termal de Unazuki Onsen. 

Acomodação no  Hotel Unazuki Onsen Yamanoha em aptos típicos com 

tatami. Jantar incluso.  

21º Dia - 11/Abr - Sab.   Em trânsito 

Café da manhã. Dia inteiramente livre. Sugerimos tour opcional ao Parque 

Nacional de Nikko ou conhecer os centros comerciais de Odaiba, Ginza, 

Roppongi Hills, Shibuya, etc. 

Café da manhã. Liberação do apto até as 11h00. Em horário adequado tras-

lado em airport bus ao aeroporto para embarque no voo de sua escolha com 

destino ao aeroporto de conexão, via Estados Unidos, ou Europa.... 

Conexão e novo embarque com destino ao Brasil. Chegada e Liberação 

após as formalidades de imigração e alfândega.  conexão para a sua cidade. 
 

     

    FIM DOS SERVIÇOS  



NÃO INCLUI: 
- Passagens aéreas internacional ou doméstica do Brasil. 

- Despesas de documentação: passaporte, vistos, vacina. 

- Despesas extras de caráter pessoal como: excesso de bagagem; telefonemas, refeições, bebidas, etc. 

- Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional. 

- Gorjetas para guias,  motoristas e camareiras.  

- Demais itens não mencionados. 

INCLUI: 
- Hospedagem em hotéis de primeira, mencionados ou similares com café da manhã diariamente 

- Passagem aérea: Peking-Xian-Shangai e Shanghai - Osaka com direito a 1 mala de 23 kg (157 cm) e 1 bagagem de mão (115 cm).  

 Na China, traslados e passeios com ingressos em ônibus compartilhado com guias em Espanhol.  

             5 almoços e 1 Jantar sem bebidas 

 No Japão, traslados e passeios com ingressos em ônibus privado com guia em Português . 

            2 almoços e 3 Jantares sem bebidas 

- Seguro viagem emergencial schengen com cobertura hospitalar de €uros 60.000,00 até 75 anos. Acima de 76 anos acréscimo de 50% nas 

    coberturas, e acima de 85 anos, acréscimo de tarifa e redução de 50% nas coberturas. Recomendamos optar por planos superiores com    

    coberturas de até US$ 300.000,00 

- Transporte de bagagens no Japão: por via terrestre de Osaka - Kyoto - Unazuki - Tokyo. 

- Imposto Turismo, iof e taxas de turismo. 

REQUER:  
- Passaporte valido por mais de 6 meses durante a viagem com pelo menos 4 páginas em branco; 

- Visto consular da China e Japão; exceto para nacionalidade Japonesa e Europeus. Vacina contra Febre amarela. 

- Nacionalidade Japonesa e demais estrangeiros, requer RNE original válido para reingressar no Brasil.  

 

Para reservas e informações, consulte seu agente de viagem: 

Vide condições gerais e contrato no site:  www.tabitours.com.br 

Preço por pessoa em US$: parte terrestre - 21 dias  

Em apto. Duplo  US$ 6.730,00 

Desconto apto. Triplo - US$ 150,00 

Adicional apto. Individual US$ 2.130,00 
                             Programa calculado em dezembro 2019, para grupo de 20 passageiros, sujeitos a alterações 

 

Consultem passagens aéreas de sua preferencia ! A partir de US$ 1.300,00 

NOTA: Conforme consta no contrato passeios podem não ser na ordem descrita e podem ser substituídos devido a imprevistos alheio ao 

nosso controle, em função de problemas climáticos, greves, folgas, reformas, congestionamentos, etc.   

Assentos nos voos: por ser tarifa de grupo a cia. aérea designa os assentos por blocos, onde estiver disponível.  Sempre pedimos para man-

ter casais e amigos juntos, no entanto não podemos dar garantia total. O mesmo ocorre com assentos no corredor ou janela, independe da 

nossa vontade. Sugerimos comprar assentos assim que emitirmos as passagens para evitar este desconforto.  

Assentos custam a partir de US$ 40,00 por voo, depende de cada cia. Aérea. (reimpresso em dezembro 2019) 


