Cerejeiras do Japão com extensão a China.
Saída do Brasil: Março de 2019.

Itinerário:
19/MAR: TÓQUIO
Chegada no aeroporto de Narita você será recebido por um assistente que irá acompanhá-lo ao ponto de encontro com o ônibus regular do
aeroporto. Traslado ao hotel em ônibus REGULAR do aeroporto. O check in no hotel será a partir das 14:00 Hrs.

20/MAR: TÓQUIO
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita de meio dia da cidade, incluindo o Sepulcro de MeijI, a Praça do Palácio Imperial e o Templo de
Asakusa Kannon, com sua galeria comercial Nakamise. A visita finaliza no Bairro de Ginza, o distrito comercial mais famoso do Japão, com suas
amplias avenidas e numerosas lojas e cafés. Ao finalizar a visita, poderão retornar ao hotel individualmente ou aproveitar a tarde livre para
caminhar pelas ruas de Tóquio. Acomodação.

21/MAR: TÓQUIO
Café da manhã. Ás 7.50 hrs reunião no lobby para excursão com guia em espanhol para Hakone e Vale Owakudani. Durante a excursão, se realizará
um passeio de barco pelo lago Ashi, com lindas vistas ao Monte Fuji, e subida de teleférico até o Monte Komagatake (1357m). Quando o céu está
limpo, se pode apreciar uma maravilhosa vista do Monte Fuji e do lago (no caso de não se poder realizar o passeio de barco e teleférico ou Vale
Owakudani, por motivos climáticos, se visitará o Santuário Hakoni-Jinja e Hakone Sekishoato, reconstrução de um posto de controle em uma
estrada medieval). Almoço em um restaurante local. Retorno ao hotel em Tóquio. Acomodação.

22/MAR: TÓQUIO - NARA - QUIOTO
Café da manhã. Entrega das bagagens que se trasladam separadamente de caminhão (incluído 1 mala por pessoa) ao hotel em Quioto. Às 8h20,
reunião no lobby e traslado com assistente em espanhol à estação de Tóquio para pegar o trem bala para Nozomi. Chegada em Quioto e encontro
com o guia em espanhol para realizar a excursão para Nara. Ao sair no distrito Fushimi-ku de Quioto e na colina de Inari, visita ao Santuário de
Fushimi Inari, conhecido pelos milhares de toriis que marcam o caminho até o santuário. Continuação para Nara, com maravilhosas construções
das que se visitam: o Templo Budista de Todaiji e seu enorme Buda Gigante e o Parque dos Veados Protegidos. Traslado ao hotel de Quioto.
Acomodação.

23/MAR: QUIOTO
Café da manhã. Às 8h20, reunião no lobby e visita completa da cidade: o Templo Kinkakuji com seu Pavilhão Dourado (construído em 1397 e
recoberto com lâminas de ouro) e o Templo Zen Ryoanji (ambos Patrimônio da Humanidade), famoso pelo jardim de rochas “Karesangui”. Almoço
em um restaurante local. Visita do Templo Budista de Sanjusangendo, com suas 1000 estátuas do deus Kannon e o Bairro de Gion, na zona antiga,
onde moram a maioria das gueixas de Quioto. Finalizaremos por volta das 17h30. Retorno ao hotel e acomodação.

24/MAR: QUIOTO
Café da manhã. Dia livre para aproveitar para realizar uma excursão opcional para Hiroshima para conhecer o Parque Comemorativo da Pax e a
Cúpula da Bomba Atômica e o Santuário Xintoísta de Itsukushima em Miyajima.

25/MAR: QUIOTO/OSAKA/ BEIJING:
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada. Encontro com o motorista do MK Skygate Shuttle para traslado ao aeroporto (sem asistencia) de
Osaka para embarque com destino a Beijing. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

26/MAR: BEIJING
Café da manhã. Beijing, (Pequim) recuperou a capitalidade ao proclamar-se a República Popular da China. Consta, realmente, de duas cidades, a
interior e a exterior, a cidade mandchu ou tártara e a cidade chinesa, chamadas também cidade setentrional e cidade meridional,
respectivamente. Com uma história de 3.000 anos, é uma cidade extraordinariamente rica em sítios e vestígios históricos e culturais. Durante este
dia visitaremos alguns deles como por exemplo o Palácio Imperial, conhecido como a "Cidade Proibida" devido a que o povo estava proibido entrar
nela, a Praça de Tian An Men, uma das maiores do mundo, Palácio de Verão, utilizado como jardim nos tempos da Dinastía Qing pelos membros da
Casa Imperial. Almoço. De noite, assistência a um show de acrobacia. Acomodação.

27/MAR: BEIJING
Café da manhã. Excursão à Grande Muralha, espetacular e grandiosa obra arquitetônica, cujos anais cobrem mais de 2.000 anos. Almoço incluso.
Pela tarde voltada à cidade, realizando uma paragem cerca do "Ninho de Pássaro" (Estádio Nacional) e o "Cubo de Água" (Centro Nacional de
Natação) para tomar fotos. Pela noite, jantar de boas vindas degustando o delicioso Pato Laqueado de Beijing. Acomodação.

28/MAR: BEIJING - XIAN
Café da manhã e traslado a estação de trem para embarque em trem de alta velocidade com destino a XIAN, famosa cidade da rota da seda.
Chegada e acomodação.

29/MAR: XIAN
Café da manhã. Xian, antigamente Chang'an, "Paz Eterna", é mundialmente conhecida porque foi aí onde houve o maior descobrimento
arqueológico dos anos setenta: a Tumba do Imperador Qin Shi Huangdi, primeiro imperador da China e fundador da dinastia Chin, a qual a nação
chinesa debe o seu nome. Situada no monte Li, destaca-se o enorme túmulo de terra de 47 metros de altura que a cobre, com uma superfície de
25.0000 metros quadrados e rodeada de muralhas, guardava em seu interior mais de 6.000 figuras de Guerreiros e Corcéis em terracota, em
tamanho natural, que representam um grande exército com carros de combate que custodiam a tumba do Imperador. Para poder preservar este
tesouro e ser possível visitá-lo (visita incluída) construiu-se uma sala de exposições, onde quase 6.000 figuras de terracota feitas há mais de 2.000
anos constituem um espetáculo impressionante. Almoço. À tarde, visitaremos outras duas maravilhas desta cidade: a “Pagoda” (construçao típica)
da Oca Silvestre (sem subir) e a Grande Mesquita com o Bairro Muçulmano. Acomodação.

30/MAR: XIAN - SHANGHAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto, Saída em avião com destino a Shanghai, um dos municípios diretamente subordinados ao Poder Central,
que têm mais de 12 milhões de habitantes, sendo o maior porto, centro comercial e a metrópole mais internacional da China. Traslado ao Hotel.
Almoço. Pela tarde, visitaremos alguns dos lugares emblemáticos da cidade como o Jardim Yuyuan e o Templo de Buda de jade, famoso por suas
duas estátuas de Buda, cada uma delas talhada em uma só peça de jade branco que representam uma a Buda no momento da Iluminação e outra
alcançando o Nirvana e visitaremos também o Dique da Cidade. Acomodação.

31/MAR: SHANGHAI
Café da manhã. Dia livre nesta cosmopolita cidade, paraíso das compras e da modernidade. Acomodação.

01/ABR: SHANGHAI/HONG KONG
Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino a Hong Kong, chegada e hospedagem.
02/ABR: HONG KONG: Café da manhã e saída para visita a cidade incluindo o Cais dos pescadores de Aberdeen, hoje
convertido numa próspera cidade com restaurantes flutuantes. Visita a Baia de Repulse , uma das mais populares praida
de Hong Kong e o Pico da Vitoria, zona residencial mais prestigiosa da Ilha. Tarde livre.
03/ABR: HONG KONG: Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais.
04/ABR: HONG KONG/BRASIL: Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil e fim dos
nossos serviços.
Preço por pessoa somente parte TERRESTRE:
EM DUPLO: USD 5.855,00
Parte Aérea: Favor consultar.
Nossos preços incluem:
Hotéis de categoria Primeira/Primeira Superior.
Café da manhã.
2 Refeições no Japão
6 refeições na China
Café da manhã em Hong Kong
Trem bala de Toquio a Quioto.
Trem de alta velocidade Beijing/Xian.
Voos internos Xian/Shangai/Hong Kong na China.
Guia acompanhante do Brasil desde que o grupo tenha um mínimo de 20 participantes.

Informações e reservas:

