AMÉRICA
ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO
MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO
NÓRDICA
CENTRAL
ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS

i

PÁGINA
156
156
152 - 153
152 - 153
152 - 153
152 - 153
166 - 167
109
109
82 - 83
82 - 83
120 - 121
120 - 121
141
142
86 - 87
86 - 87
72 - 73
86 - 87
142
92 - 93
94 - 95
94 - 95
150 - 151
150 - 151
72 - 73
78 - 79
144 - 145
78 - 79
143
143
143
140
144 - 145
150 - 151
150 - 151
159
78 - 79
112 - 113
112 - 113
102 - 103
102 - 103
124 - 125
110
122 - 123
114 - 115
114 - 115
176
176
136 - 137
133
160
68 - 69
68 - 69
128 - 129
128 - 129
170 - 171
82 - 83
134 - 135
174
174
154
138 - 139
75
74
74
76
172 - 173
168
166 - 167
116
116
116
106
107
134 - 135
106
84 - 85
134 - 135
84 - 85
108
102 - 103
80 - 81
98 - 99
98 - 99
98 - 99
98 - 99
80 - 81
118
118
118
111
126 - 127
96 - 97
96 - 97
88 - 89
88 - 89
88 - 89
96 - 97
72 - 73
77
122 - 123
155
155

66

ASIA e
OCEANIA

VIAGENS
Bangkok e Triângulo Dourado (Novidade)
Bangkok, Triângulo de Ouro e Praias de Phuket
Belezas da China - Fim Canton (Novidade)
Belezas da China - Fim Chengdu (Novidade)
Belezas da China - Fim Hong Kong (Novidade)
Belezas da China - Fim Macau (Novidade)
Belezas do Vietnã e Camboja com Tailândia (Novidade)
Capitais do Japão
Capitais do Japão com Monte Fuji (Novidade)
Capitais do Japão e da China Espiritual
Capitais do Japão e da Grande China
Centro e norte do Japão
Centro e norte do Japão fim Sapporo
China Autêntica
China Clássica
China Clássica e Contrastes do Japão com Hakone (Novidade)
China Clássica e Japão Essenciais com Hakone (Novidade)
China Clássica e Tóquio
China Clássica e Tóquio com o Monte Fuji (Novidade)
China Clássica Express (Novidade)
China de Norte a Sul com o Norte do Japão (Novidade)
China de Norte a Sul com Paisagens do Japão (Novidade)
China de Norte a Sul com Tóquio, Kyoto e Osaka (Novidade)
China do norte e do sul fim Canton (Novidade)
China do norte e do sul fim Hong Kong (Novidade)
China e sul do Japão
China Espiritual e Japão Essencial
China Espiritual e Moderna
China Essencial com Tóquio
China Express - Fim Pequim (Novidade)
China Express - Fim Xian (Novidade)
China Mágica (Novidade)
China Milenar
China Tradicional
China Tradicional de Norte a Sul - Fim de Macau (Novidade)
China Tradicional e Chengdu (Novidade)
Cingapura, Tailândia, Phuket e Phi Phi
Clássicos da China e do Japão
Clássicos da Coréia e do Japão
Clássicos da Coréia e do Japão fim Tóquio
Contrastes do Japão
Contrastes do Japão Fim Tóquio
Coréia e Japão com o Monte Fuji
Coréia Express
De Seul para Hiroshima
Descobre o Japão
Descobre o Japão Fim Sapporo
Descobrindo a Austrália
Descobrindo a Austrália e Bali (Novidade)
Descubra a China com Chengdu e Guilin (Novidade)
Descubra o Japão e o Caminho a Kumano (Novidade)
Descubra Tailândia, Cingapura e Bali (Novidade)
Encantos Asiáticos
Encantos Asiáticos com Alpes Japoneses (Novidade)
Encantos do Japão
Encantos do Japão fim Tóquio
Encantos do Rajasthão (Novidade)
Enigmas do Japão e da China
Eterno Japão com Kanazawa e Shirakawago (Novidade)
Extensão do Nepal e Butão (Novidade)
Extensão Nepal
Filipinas Autêntica (Novidade)
Grande China
Grandes Capitais
Hong Kong e China Clássica Express (Novidade)
Hong Kong e China Clássica (Novidade)
Imagens da China e do Japão Esencial (Novidade)
Índia de Norte a Sul
Índia Fascinante NC
Indochina Essencial (Novidade)
Japão Cênico
Japão Cênico e Monte Fuji
Japão Cênico Fim Sapporo
Japão Central
Japão Central e Hakone (Novidade)
Japão Central e Monte Fuji com Kanazawa e Shirakawago (Novidade)
Japão Central fim Quioto
Japão Clássico e China Milenar
Japão com Kanazawa, Shirakawago e Alpes Japoneses (Novidade)
Japão e China Tradicional
Japão Espiritual e Tradicional
Japão Essencial
Japão Essencial com Pequim
Japão Essencial e China Autêntica Fim Chengdu (Novidade)
Japão Essencial e China Autêntica Fim Xian (Novidade)
Japão Essencial e China de norte a sul Fim Hong Kong (Novidade)
Japão Essencial e China de norte a sul Fim Macau (Novidade)
Japão Essencial e China Tradicional
Japão Essencial e Hakone
Japão Essencial e Hakone fim Hiroxima
Japão Essencial e Hakone fim Tóquio
Japão Express
Japão Inesquecível
Japão Tradicional com China Express (Novidade)
Japão Tradicional com Pequim e Xangai (Novidade)
Japão tradicional e belezas da China Fim Hong Kong (Novidade)
Japão tradicional e belezas da China Fim Macao (Novidade)
Japão tradicional e China clássica com Chengdu (Novidade)
Japão tradicional e China Mágica (Novidade)
Jogos de dinastias
Lendas da China e do Japão
Luzes do Japão e Coréia
Manila e Paias de Cebu, Bohol e Boracay (Novidade)
Manila e Praias de Cebu e Bohol (Novidade)

N° DE DIAS
6
9
11
7
14
12
13
10
12
13
19
13
11
8
11
18
16
14
12
9
26
22
20
18
21
18
15
9
11
8
8
11
13
12
19
14
12
17
18
13
9
9
15
6
7
15
13
9
13
14
14
12
24
26
11
7
11
16
7
9
4
11
15
8
11
14
11
15
11
10
17
19
15
8
8
12
6
20
10
15
12
7
10
13
11
20
18
18
8
10
10
9
9
16
13
25
23
18
19
16
15
15
9
7

PAÍSES
THA
THA
CHN
CHN
CHN
CHN
VNM - KHM - THA
JPN
JPN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN
JPN
CHN
CHN
CHN - JPN
CHN - JPN
CHN - JPN
CHN - JPN
CHN
CHN - JPN
CHN - JPN
CHN - JPN
CHN
CHN
CHN - JPN
CHN - JPN
CHN
CHN - JPN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
SGP - THA
CHN - JPN
KOR - JPN
KOR - JPN
JPN
JPN
KOR - JPN
KOR
KOR - JPN
JPN
JPN
AU
AU - IDN
CHN
JPN
THA - SGP - IDN
CHN - KOR - JPN
CHN - KOR - JPN
JPN
JPN
IN
JPN - CHN
JPN
NPL - BT - NPL
NPL
PHL
CHN
CHN - JPN
CHN
CHN
CHN - JPN
IN
IN
VNM - KHM - THA
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN - CHN
JPN
JPN - CHN
JPN
JPN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
CHN - JPN
CHN - JPN
KOR - JPN
PHL
PHL

PREÇO DESDE
1119EUR
1435EUR
2255EUR
1415EUR
3000EUR
2638EUR
2049EUR
3138EUR
3830EUR
3468EUR
4809EUR
4117EUR
3245EUR
1457EUR
2122EUR
4872EUR
4277EUR
3404EUR
3319EUR
1691EUR
6489EUR
5665EUR
5032EUR
3372EUR
4096EUR
4734EUR
3957EUR
1569EUR
2819EUR
1824EUR
1681EUR
2330EUR
2532EUR
2223EUR
3840EUR
2596EUR
2244EUR
4564EUR
4957EUR
3394EUR
2367EUR
2739EUR
3787EUR
1128EUR
1463EUR
4500EUR
3617EUR
2122EUR
2728EUR
2926EUR
4564EUR
2481EUR
5910EUR
6250EUR
3011EUR
1878EUR
1338EUR
4106EUR
2601EUR
3109EUR
655EUR
2426EUR
2867EUR
2585EUR
1936EUR
2436EUR
3298EUR
2806EUR
1389EUR
1503EUR
5431EUR
6133EUR
4553EUR
2202EUR
2532EUR
3910EUR
1489EUR
4883EUR
3245EUR
3915EUR
3149EUR
1771EUR
3011EUR
3532EUR
3138EUR
5128EUR
4755EUR
4511EUR
2144EUR
2739EUR
3106EUR
2707EUR
2606EUR
4309EUR
3702EUR
6340EUR
5957EUR
4777EUR
4989EUR
4170EUR
4181EUR
3830EUR
2128EUR
1406EUR

1883EUR
4255EUR
2968EUR
3043EUR
3686EUR
2170EUR
1522EUR
2899EUR
2011EUR
3149EUR
3840EUR
4553EUR
4223EUR
1819EUR
1202EUR
4676EUR
3894EUR
3574EUR
2255EUR
2521EUR
1970EUR
1329EUR
2872EUR
2005EUR
3612EUR
3245EUR
4580EUR
3851EUR
2145EUR
1151EUR
1487EUR
790EUR
2338EUR
2551EUR
2766EUR
2436EUR
707EUR
1096EUR
3681EUR
3383EUR
5277EUR
4904EUR
4032EUR
3372EUR
1830EUR
1968EUR
2356EUR
1383EUR
4250EUR
2452EUR
3011EUR
3745EUR
3500EUR
2245EUR
809EUR
1146EUR
6112EUR
4713EUR
1853EUR
1831EUR

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA

PHL
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
NZL
NZL - AFG - NZL
JPN
CHN - JPN
JPN
JPN
CHN - KOR - JPN
CHN - JPN
CHN
CHN - KOR - JPN
CHN - JPN
CHN - JPN
CHN - JPN
JPN - CHN
IN
IN
CHN
CHN
CHN
CHN
JPN
JPN - CHN
THA - KHM - THA
THA - AFG - THA
THA - AFG - THA
THA
THA - VNM - THA
THA - VNM - KHM
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN
JPN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN - CHN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
CHN - JPN
CHN
CHN
CHN
CHN
IN
IN
KOR - JPN
KOR - JPN
VNM - KHM
VNM - THA

ORIENTE MEDIO

9
15
11
10
12
8
5
9
8
10
13
15
16
6
7
18
13
13
7
8
14
10
14
10
17
15
15
15
13
8
11
7
14
13
9
8
3
4
14
12
21
19
15
10
6
7
7
5
12
9
16
19
17
12
7
9
22
18
11
13

ASIA E OCEANIA

Manila e Praias de Cebu, Bohol e Palawan (Novidade)
Maravilhas do Japão
Maravilhas do Japão Fim Osaka
Norte do Japão
Norte do Japão e Hakone
Norte do Japão Fim Sapporo
Nova Zelândia Express
Nova Zelândia Mágica
Osaka, Alpes Japoneses e Tóquio
Ouro, jade e bambu
Paisagens do Japão
Paisagens do Japão e do Monte Fuji
Pequim e Clássicos da Coreia e do Japão fim Tóquio
Pequim e Tóquio
Pequim e Xangai
Pequim, Clássicos da Coréia e Capitais do Japão (Novidade)
Pequim, Xangai e Contrastes do Japão (Novidade)
Pequim, Xangai e Japão Essencial
Pequim, Xangai, Tóquio com o Monte Fuji (Novidade)
Pérolas do Extremo Oriente
Rajasthão com Khajuraho e Varanasi (Novidade)
Rajasthão Imprescindível e Mumbai
Sensações autênticas da China - Fim Canton (Novidade)
Sensações autênticas da China - Fim Chengdu (Novidade)
Sensações autênticas da China - Fim Hong Kong (Novidade)
Sensações autênticas da China - Fim Macau (Novidade)
Sensações autênticas do Japão com Kanazawa e Shirakawago (Novidade)
Sonhos da China e do Japão
Tailândia Cênica, Camboja e Phuket (Novidade)
Tailândia Completa
Tailândia Completa e Krabi
Tailândia Turista (Novidade)
Tailândia, Baía de Halong e Phuket (Novidade)
Tailândia, Baía de Halong e templos do Camboja (Novidade)
Tóquio com Monte Fuji, Pequim e Xangai (Novidade)
Tóquio com o Monte Fuji e Pequim (Novidade)
Tóquio e Monte Fuji (Novidade)
Tóquio, Hakone e Monte Fuji (Novidade)
Tóquio, Monte Fuji e China Classic Express com Chengdu (Novidade)
Tóquio, Monte Fuji e China Classica Express (Novidade)
Tóquio, Monte Fuji e China de norte a sul Fim Hong Kong (Novidade)
Tóquio, Monte Fuji e China de norte a sul Fim Macau (Novidade)
Tóquio, Monte Fuji e China Mágica (Novidade)
Tóquio, Monte Fuji, Quioto e Caminho de Kumano (Novidade)
Tóquio, Quioto e Alpes
Tóquio, Quioto e Hiroxima
Tóquio, Quioto e Hiroxima fim Tóquio
Tóquio, Quioto e Osaka
Tóquio, Sul do Japão e Caminho de Kumano (Novidade)
Triângulo Asiático
Triângulo Dourado e sul da China fim Cantão (Novidade)
Triângulo Dourado e sul da China fim Hong Kong (Novidade)
Triângulo Dourado e Sul da China Fim Macau (Novidade)
Triângulo Dourado em China e Chengdu (Novidade)
Triângulo Dourado na Índia
Triângulo Dourado na Índia e Varanasi
Viajando pela Coréia e Japão
Viajando pela Coréia e Japão Fim Sapporo
Vietnã Completo e Camboja
Vietnã e Tailândia

AMÉRICA

155
104 - 105
104 - 105
117
117
117
175
175
108
75
126 - 127
126 - 127
70 - 71
75
140
70 - 71
76
77
76
82 - 83
170 - 171
172 - 173
146 - 147
146 - 147
146 - 147
146 - 147
134 - 135
80 - 81
161
158
158
157
162
162
90 - 91
90 - 91
130
130
100 - 101
90 - 91
100 - 101
100 - 101
90 - 91
131
107
119
119
119
132
77
148 - 149
148 - 149
148 - 149
148 - 149
169
169
124 - 125
124 - 125
164 - 165
163

i

Oriente e AFRICA

MAIS DE 15 DIAS

67

ATÉ 15 DIAS

PREÇO DESDE
3537EUR
1609EUR
896EUR
1346EUR
2723EUR
3181EUR
3830EUR
1243EUR
502EUR
963EUR
1299EUR
1152EUR
1198EUR
1774EUR
2372EUR
2085EUR
2548EUR
3317EUR
963EUR
2463EUR
1230EUR
1341EUR
3000EUR
3926EUR
2255EUR
2447EUR
1910EUR
781EUR
2649EUR
1723EUR
1223EUR
3723EUR
2929EUR
1413EUR
1574EUR
2500EUR
3372EUR
1193EUR
1587EUR
367EUR
5960EUR
3987EUR
2803EUR
1654EUR
2234EUR
2048EUR
2404EUR
3426EUR
3984EUR
2606EUR
3372EUR

CENTRAL

PAÍSES
KEN - TZA
ZAF
ZAF
ZAF - ZWE
JOR - ISR - EGP - TUR
ISR - JOR - ISR - EGP
TUR - ISR - JOR - ISR
- EGP
ISR
AE
AE
AE - ARE - AE
EGP
EGP
EGP
EGP - TUR
EGP - TUR
JOR - ISR - EGP - TUR
ETH
EGP
ISR - JOR
ISR
ISR
ISR - JOR - EGP
ISR - JOR - EGP
ISR - JOR - ISR - EGP
ISR - JOR - EGP
ISR - JOR
ISR
JOR - EGP
JOR - EGP
JOR
ISR - JOR - ISR - EGP
LBN - JOR
LBN
JOR - ISR - EGP
JOR - ISR - EGP
ISR - JOR - EGP
ISR
ISR - JOR
EGP
KEN - TZA
KEN - TZA - ZWE
ISR - JOR - ISR - EGP
IRN
TUR - ISR
TUR - JOR
TUR - JOR - ISR - EGP
TUR - ISR - JOR
TUR - ISR - JOR - EGP
TUR - JOR - EGP
TUR - JOR - ISR - EGP

NÓRDICA

N° DE DIAS
9
9
7
9
18
17
22
7
5
6
8
7
8
8
16
13
16
8
6
13
6
7
15
20
12
12
10
4
15
10
8
20
14
6
10
15
17
6
8
4
11
11
15
12
14
13
15
20
22
15
20

MEDITERRÂNEO

VIAGENS
A grande migração: Quênia e Tanzânia
África do Sul com Garden Route
África do Sul Imprescindível
África do Sul Imprescindível e Cataratas Vitória (Novidade)
Contos da Sheherezade (Novidade)
Contrastes de Jerusalém, Jordânia y Egito (Novidade)
Contrastes do Oriente Médio (Novidade)
Descobre Israel
Dubai
Dubai Completo
Dubai e Emirados Arabes
Egito com Cruzeiro 03 Dias pelo Nilo
Egito com Cruzeiro 4 Días pelo Nilo (Novidade)
Egito com Cruzeiro e Abu Simbel Clássica
Egito e Turquia por Completo (Novidade)
Egito e Turquia (Novidade)
Esplendor do Oriente Médio (Novidade)
Etiópia (Novidade)
Extensão Cruzeiro pelo Nilo
Israel e Jordânia (Novidade)
Israel Express
Israel Sonhada
Israel, Jordânia e Cairo (Novidade)
Israel, Jordânia e Jóias do Nilo Egipcio (Novidade)
Jerusalém Clássico, Jordânia e Cairo (Novidade)
Jerusalém e Jordânia Inesquecível e Cairo (Novidade)
Jerusalém e Jordânia Inesquecível (Novidade)
Jerusalém (Novidade)
Jordânia e Egito com Cruzeiro pelo Nilo (Novidade)
Jordânia Inesquecível e Cairo (Novidade)
Jordânia Inesquecível (Novidade)
Lenda de Israel, Jordânia e Egito (Novidade)
Libano e Jordania (Novidade)
Líbano (Novidade)
Luzes da Jordânia e Cairo (Novidade)
Luzes da Jordânia e Egito com Cruzeiro pelo Nilo (Novidade)
Maravilhas do Oriente Medio (Novidade)
Mini Israel
Mini Israel e Mar Morto
O Cairo com Memphis e Sakkara
Quênia e Tanzânia Completa (Novidade)
Quênia, Tanzânia e Cataratas Vitória (Novidade)
Sonho do Oriente Médio (Novidade)
Sonhos da Pérsia
Turquia e Israel (Novidade)
Turquia e Jordânia (Novidade)
Turquia, Belezas de Jordânia e Cairo (Novidade)
Turquia, Israel e Jordânia (Novidade)
Turquia, Israel, Jordânia e Cairo (Novidade)
Turquia, Jordânia e Cairo (Novidade)
Turquia, Jordânia e Egito com cruzeiro (Novidade)

ATLÂNTICO

PÁGINA
218 - 219
221
220
220
210 - 211
194 - 195
204 - 205
181
214
216
215
200
187
201
212 - 213
212 - 213
210 - 211
217
185
183
178
180
188 - 189
188 - 189
194 - 195
190 - 191
186
186
192 - 193
192 - 193
182
198 - 199
184
184
196 - 197
196 - 197
190 - 191
179
179
185
218 - 219
218 - 219
198 - 199
177
202 - 203
206 - 207
208 - 209
202 - 203
202 - 203
206 - 207
208 - 209

AMÉRICA

DIS

ASIA E OCEANIA

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
PO

NLINE

O

ORIENTE MEDIO

ESPANHOL
ADE

MAIS INCLUÍDO

GUIA FALANDO EM

DESDE 5910 €-DÍAS 24/26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
10, 24
07, 21
04, 18
04, 18

PREÇOS POR PESSOA

ECONÔMICA

ID: 19263

T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL
€ 5963
€ 5963
€ 5910

INDIV

DBL

INDIV

7362
7362
7309

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

Opção 2

ATÉ 15 DIAS

com Alpes Japoneses

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

Opção 1

MAIS DE 15 DIAS

Encantos Asiáticos Opção 1
Novidade
Encantos Asiáticos
Opção 2

ID: 19462

T.Alt
T. Med
T.Baixa

€ 6303
€ 6319
€ 6250

7782
7798
7729

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro
no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em
um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe
possam solicitar um depósito em dinheiro ou
uma cópia de seu cartão de crédito na hora de
realizar seu check-in. Este depósito poderá ser
recuperado no dia de saída caso você não
tenha efetuado nenhuma despesa no hotel.
No Japão não é frequente encontrar quartos
duplos com cama de casal. Na maioria das
vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em destinos como o Japão (Golden Week,
de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de
agosto) ou a China (Día Nacional de 01 a 07 de
Outubro, Ano Novo Chinês de 12 Fevereiro
2021), pode ocorrer um maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais
lento nas estradas e o alto volume de pessoas
que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de Alta Velocidade é limitado e
isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por
pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade
da bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar através
do serviço de pacotes expresso a bagagem dos
passageiros que levem consigo mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos
viajantes portadores do referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e
culturas das pessoas que viajam em nossos
grupos dificultam a satisfação de todos bem
como suas preferências. Europamundo oferece aos nossos clientes a oportunidade de
saborear a comida local no destino visitado,
no entanto, outras refeições são de cozinha
internacional. Você poderá encontrar a lista
de restaurantes e o tipo de cardápio de cada
turnê no site "Minha Viagem".
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Xangai
VISTA PANORÃMICA
(OPÇ. 1) ENCANTOS ASIÁTICOS
01 QUI. Xangai.Bem-vindo à China. Translado para o hotel. Bem-vindo ao XANGAI, uma
cidade cosmopolita com mais de 15 milhões de habitantes, o maior porto
comercial e a metrópole mais internacional da China.
02 SEX. Xangai.De manhã faremos uma visita a esta impressionante cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong com seus arranha-céus. Faremos a
travessia de ferry-boat pelo rio de Xangai onde desfrutaremos de uma
excelente vista para as duas partes da cidade.Pasaremos pelas ruas da
Cidade Velha e o Jardím Yuyuan, espectacular jardim privado onde foi
possivel combinar a frondosa vegetaçao com os ancestrais pavilhoes,
pedras e cristalinas aguas. Apreciaremos uma demostração da Cerimônia
do Chá, bebida que desempenha um papel cultural importantíssimo na
China. Atravesaremos umo dos bairros mais conhecidos da capital,
Xintiandi. Almoço incluido. Seguiremos no Bairro de Tianzifang, a antiga
area residencial de imfluencia francesa com suas tradicionais estreitas e
labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas e galerias de arte . Finalizamos
a visita pelo malecom, conhecido como Bund com seus antigos edifícios
que nos recorda a influência comercial europeia.
03 SAB. Xangai- Luoyang.Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos cedo para
tomar o trem de alta velocidade (saída prevista do trem as 7.17 hrs.). Em
pouco mais de 5 horas nosso trem faz quase 1.000 km, ou seja, a distância que separa a cidade de Xangai da cidade de Luoyang. Chegada à
estação de LUOYANG. Almoço incluido. Conheceremos as impressionantes grutas budistas de LONGMEN, ao logo de mais de um quilômetro, nas
paredes rochosas do rio foram esculpidas mais de 100.000 imagens de
Buda. Faremos um passeio de barco. Depois translado à cidade velha,
adentraremos por sua impressionante muralha onde poderemos desfrutar da grande atividade tradicional e suas iluminadas ruas.

Sairemos para o TEMPLO DE SUSPENSÃO ou Templo Xuancong, localizado num enorme precipic¡o que inclui elementos budistas, taoistas e
confucianos. Iremos para DATONG. Esta cidade conta com murahlas
impressionantes e todo o seu centro histórico foi reconstuído.
09 SEX. Datong- Yungang- Jiming Post- Pequim.Nas imediações de DATONG conheceremos as GRUTAS DE YUNGANG, o
recinto mais impressionante de arte em grutas da China, com mais de 51
000 estátuas em suas 252 grutas escavadas no século V. Visitaremos logo
JIMING POST, pequeno vilarejo tradicional chinês que conserva uma vida
agradável e provinciana, criado como parada de descanso para os correios
que eram enviados pelo imperador, protegido por potentes muralhas.
Continuaremos rumo a PEQUIM. Chegada prevista para a metade da tarde.
10 SAB. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como “a Cidade
Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também teremos a oportunidade de conhecer o Parque Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um dos
melhores jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir até o
topo da colina de ter as melhores vistas (se o dia é claro), na cidade
proibida. Vale a pena o esforço. Continuamos a Praça Tian An Men, uma
das maiores do mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro
Nacional, teatro da ópera de Pequim. Almoço incluído. À tarde, visita ao
Palácio de Verão, que era um jardim de verão para os da casa imperial
da Dinastia Qing. Incluímos uma excursão em triciclo (bicicleta típica de
três rodas) pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos como
Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão característico de vida
dos residentes destes bairros populares, visitar comércios típicos e,
inclusive, visitar uma casa tradicional de um hutong, um Siheyuan, com
todos os seus recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

04 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- Sanmexia - Xian.Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o TEMPLO BUDISTA DO
CAVALO BRANCO, extenso mosteiro e lugar de estudos ao qual chegam
budistas de todos os países do mundo. Continuaremos nosso trajeto
para SANMENXIA, nesta histórica cidade veremos o rio Amarelo, conheceremos o Templo Baoulon com seu alto pagode e visitaremos um dos
melhores museus da China: o Museu Guo com os carros funerários do
antigo estado de Guo. Almoço incluído. Continuaremos em direção a
leste, passaremos ao pé do Monte Hua, montanha sagrada. XIAN, chegada prevista para o final da tarde.

11 DOM. Pequim.Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e grandiosa
obra arquitetônica, cuja história abrange mais de 2.000 anos. Incluímos
o funicular para a subida e a descida da Grande Muralha. Ao retornar
a Pequim pararemos no distrito 798 com sua arte contemporânea localizada em uma antiga fábrica militar. Hoje visitaremos tambem o
TEMPLO DO CEU, um dos maiores complexos sacros do país, declarado
patrimônio da humanidade. Depois conheceremos a medicina tradicional chinesa, que desde há séculos se apoia na teoria de que a nossa
saúde está relacionada com a saúde dos pés. Vamos descontrair-nos
com uma massagem nos pés. Vocè receberá tambén uma aula de Taichi.
A seguir, regresso ao hotel e nos despedimos de Pequim com un jantar de
pato lacado incluído.

05 SEG. Xian.Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus milhares de guerreiros de
argila de tamanho natural que foram encontrados debaixo da terra.
Retornaremos a XIAN, visitaremos o PAGODE PEQUENA DO GANSO e
assistiremos ao breve curso de caligrafia chinesa. Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado, atravessaremos seu bairro muçulmano e entraremos na mesquita, poderemos observar as múltiplas culturas
e religiões que deixaram seus vestígios neste país. Também visitaremos,
ingresso incluído, a TORRE DO TAMBOR, onde poderemos contemplar
um breve espetáculo de instrumentos tradicionais (não sempre garantido).Tempo livre.-

12 SEG. Pequim- Seul.Depois do café da manha, translado à aeroporto.
Bem-vindos à Coreia! Translado ao seu hotel. Encontro com seu guia.
No final da tarde começaremos a conhecer este fascinante país, com
nosso guia iremos no moderno e eficiente Metrô (nos ensinarão como
usar este transporte público) rumo a City Hall para visitar este edifício
que tem forma de Tsunami. Também veremos, em frente da prefeitura, o
Palácio Deoksugung, iluminado à noite e que nos permite apreciar juntos a tradição e a modernidade neste país. Posteriormente, caminhando,
iremos dali para o bairro de Myeongdong, um lugar com uma vida intensa e a maior zona comercial da Coreia, seu nome significa ´túnel brilhante´. Jantar incluído em um restaurante local. Alojamento.

06 TER. Xian -Lingfen - Mansão clã Wang- Pingyao.Sairemos de Xian em um moderníssimo trem de alta velocidade, em
menos de três horas chegaremos a Linfen, onde nos dirigimos em nosso
ônibus para a MANSÃO DO CLÃ WANG, construída entre os séculos XVII e
XIX pela abastada família. Almoço incluído. Continuaremos rumo a
PINGYAO, a cidade histórica mais bem conservada da China com 4000
edifícios antigos, declarada patrimônio da humanidade, desfrutaremos
desta encantadora cidade tradicional. Ingresso incluído que permite o
acesso a todos os templos, mansões e muralha da cidade.

13 TER. Seul.Hoje incluiremos uma longa visita de aproximadamente cinco horas à
cidade Seul. Conheceremos o Palácio Changdeokgung, declarado
Patrimônio da Humanidade, um complexo de palácios dentro de um
grande parque. Depois disso passearemos pelo Bukchon Hanok Village,
uma aldeia histórica tradicional formada por pequenas moradias.
Posteriormente conheceremos o Memorial da Guerra, um museu incrível
sobre a guerra que relata os conflitos vividos na Coreia ao longo da
história, especialmente sobre a guerra da Coreia na qual participaram com as Nações Unidas - soldados de vários países. Almoço incluído em
restaurante local. Continuamos até o distrito de Gangnam, uma das
regiões mais frequentadas da cidade, onde há inúmeros shoppings e
entretenimento. Para finalizar, pararemos em LOTTE WORLD TOWER, um
edifício impressionante de 550 metros de altura, onde você disporá de
tempo para subir à torre ou passear pelo seu parque ou shoppings de
luxo (entrada não incluida). Retorno ao Hotel e Tarde livre.

07 QUA. Pingyao- Wutai.Viajaremos rumo a um dos lugares espirituais mais emocionantes da
China: a MONTANHA WUTAI, neste lugar, entre montanhas verdes e
bosques, está localizado um dos centros do budismo lamaísta, mais de
40 mosteiros antigos (e um número similar de mosteiros construídos nos
últimos anos) albergam uma numerosa comunidade de monges.
Visitaremos com nosso guia o Templo Nanshan, posteriormente reservaremos tempo livre para que você possa procurar templos menos visitados onde poderá, com respeito, observar os monges. Jantar incluido.
08 QUI. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo de Suspensão Datong.Seguindo por uma estrada de grande beleza paisagística, situada entre
montanhas, iremos a YANGMENGUAN não muito longe dos limites da
Mongólia, em um passo de montanha, aqui conheceremos uma parte da
GRANDE MURALHA, poderemos caminhar com tranquilidade uma vez
que é uma região com um número muito limitado de turistas. Depois
disso viajaremos para YINGXIAN, tranquila poblaçao onde destaca sua
pagode de madeira. Almoço incluido.

14 QUA. Seul- Suwon- Jeonju.Conheceremos em Seul o Palácio Gyeongbokgung, uma obra impressionante com 600 anos de história, onde poderemos assistir, caso seja
realizada, à cerimônia da Troca de Guarda. Depois sairemos de Seul
rumo ao sul de Corea. Chegada a SUWON, a antiga capital da Coreia,
conhecida pelas suas incríveis muralhas declaradas Patrimônio da
Humanidade. Visitaremos o Museu Samsung Innovation, conheceremos
a história dessa incrível empresa tecnológica.
Nota: A visita ao Museu Samsung Innovation não sempre estará garantida. Caso não possa ser efetuada visitaremos o Samsung D´light em Seul.
Antes de sair dessa cidade, conheceremos a impressionante muralha
com suas fortificações e visitaremos o Palácio de Verão Hwaseong

(OPÇ. 2) ENCANTOS ASIÁTICOS COM ALPES JAPONESES
DIAS 1 - 21 COMO EM OPÇ. 1
22 QUI. Quioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.Entre belas paisagens rurais viajaremos para TSUMAGO, pequeno vilarejo de madeira, um dos mais bonitos do Japão. Tempo livre para passear.
Almoço incluído em um restaurante local. Seguiremos, posteriormente,
MATSUMOTO, cidade turística onde visitaremos seu impressionante castelo do século XVI, conhecido como “o castelo dos corvos”. Continuaremos
rumo a NAGANO, alojamento.
23 SEX. Nagano- Parque dos Macacos- Kusatsu- Ikaho Onsen.Em NAGANO conheceremos o Zenko-ji, lugar de peregrinação onde se
encontra a primeira imagem budista do Japão. Incluiremos para nossos
viajantes a cerimônia Gomakuyo para atrair a sorte. Depois disso conheceremos os belíssimos Alpes Japoneses, entre altas montanhas seguiremos rumo ao Parque dos Macacos de JIGOKUDANI, incluiremos o almoço
e passearemos entre seus bosques com seus rios e fontes de águas termais onde residem e se banham as colônias de macacos japoneses.
Posteriormente, paisagens de alta montanha (chegaremos aos 2172
metros) belíssimas, passaremos junto dos vulcões semiativos. KUSATSU,
atrativa cidade termal, sua praça central está cheia de vida. Assistiremos
ao espetáculo de Yumomi, ingresso incluído, suas atrizes e seus cantos
nos falam do método tradicional que existia para esfriar as águas termais. Posteriormente faremos um passeio pelo parque da cidade que
conta com um Onsen ao ar livre.
Continuaremos rumo a IKAHO, pitoresca cidade termal, passearemos pelo
seu centro histórico com suas ruas compostas por escadas. Nosso alojamento
será em um RYOKAN, hotel de estilo japonês onde sugerimos que aproveite
para desfrutar de seus banhos. Jantar tradicional japonês incluído.
NOTA: No outono, dependendo da abundância de frutos nas montanhas, é
imprevisível o movimento dos macacos. Se os macacos não descerem ao
parque, este poderia estar fechado. A visita de Kusatsu e o espetáculo de
Yumoni seriam cancelados por fatores climáticos, desde novembro até abril.
24 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo visitaremos o
impressionante templo de Nikko-Toshogu onde se destaca a sala com o
som do dragão. Conheceremos o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço
impressionante cheio de paz. Também faremos um passeio junto do rio,
em Kanmangafuchi, centenas de Jizos nos observam! Disporemos de
tempo livre no centro da cidade antes de retornar a TÓQUIO.- Chegada a
Tóquio por volta das 18h30.-

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais
de Pequim, Grande Muralha China seo
Mutianyu, massagem nos pés, aula de Taichi
em Pequim.
• Barco: Passeio de barco em Longmen.
• Visita Panorâmica em: Xangai, Xian, Pequim,
Seul, Quioto, Tóquio.
• Traslado Noturno: Cidade Velha em Luoyang,
Rua Wangfujing em Pequim, Bairro de
Myeongdong em Seul, Bairro tradicional de
Gion em Quioto, Shinjuku em Tóquio.
• Entradas: Jardim Yuyuan, demostração da
Cerimônia do Chá em Xangai, Templo budista
do Cavalo Branco em Luoyang, Grutas budistas em Longmen, Templo Baoulon, Museu Guo
em Sanmexia, Museu do Exercito de Terracota,
pequena pagode do ganso,curso de caligrafia
chinesa e breve espetáculo de instrumentos
tradicionais na Torre do Tambor (não sempre
garantido) em Xian, Mansão do Clã Wang,
Templos, mansões e muralha em Ping Yao,
Templo Nanshan em Wutai, Grande Muralha
em Yanmenguan, Templo de Suspensão,
Grutas de Yungang em Datong, Vilarejo tradicional chinês em Jiming Post, Cidade Proibida,
Parque Jingshan, Palcio de Vero, Grande
Muralha China Mutianyu, Templo do Ceu,
massagem dos pés, aula de Taichi em Pequim,
Changdeokgung Palace, Memorial da Guerra
em Seul, Palácio de Qyeongbokgung em Seul,
Hwaseong Haenggung, Museu Samsung
Innovation nao sempre garantido em Suwon,
Hanok Village em Jeonju, Templo Budista em
Haeinsa, Doosan Haeundae, Templo Haedong
Yonggung, Memorial das Naces Unidas e
Yongdusan Park em Busan, Kintaikyo em
Iwakuni, Templo Itsukushima, Museu
Memorial da Paz em Hiroshima, Dogo Onsen,
Templo Ishiteji em Matsuyama, Santuário sintoísta em Kotohira, Jardins Ritsurin, Ponte de
Naruto, Museu Memorial do Terremoto em
Kobe, Mausoléu de Okuno,Templo de
Kongobu-ji e Ajikan ou Zazen meditação no
Monte Koya, Santuário Fushimi Inari, Palácio
Imperial, Templo de Kinkaku-ji em Quioto,
Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji em Tóquio.
• Ferry: Busan Shimonoseki (ferry noturno),
Hiroshima- Miyajima, Hiroshima- Matsuyama.
• Funicular: Grande Muralha China em Pequim,
Castelo de Matsuyama em Matsuyama.
• Trem Alta Velocidade: Xangai - Luoyang, Xian
- Lingfen, Quioto-Tóquio.
• Voos incluidos: Pequim - Seul.
• 19 Almoços ou Jantares Incluidos em: Xangai,
Luoyang, Sanmexia, Mansão Clã Wang, Wutai,
Yinkxian, Pequim, Pequim, Seul, Seul, Suwon,
Daegu, Busan, Hiroshima, Matsuyama,
Takamatsu, Monte Koya, Tóquio, Tóquio.
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Tóquio.
• Entradas: Castelo do Matsumoto, Templo
Zenko-ji, Cerimônia Gomakuyo,Parque dos
Macacos em Jigokudani em Nagano,
Espetáculo de Yumomi em Kusatsu, Templo
Toshogu, Mausoléu Taiyuinbyo em Nikko,
Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji em
Tóquio.
• 05 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen, Tóquio,
Tóquio
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MAIS DE 15 DIAS

26 SEG. Tóquio.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

O PREÇO INCLUI

ATÉ 15 DIAS

25 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente
cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem
com áreas repletas de paz. Faremos uma breve parada no Templo de
Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio.
Destacam-se as centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em
pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com
gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o
famoso Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais
abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso
ônibus pela elegante Avenida de Omotesando. Contornaremos a parte
mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para
visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o bairro de
Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês.
Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a
famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local. Retorno
ao hotel. Tarde livre.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel. Faremos um
passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes incluídos) em direção à
região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é impressionante, a estação de
Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você poderá
ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna da cidade.
Jantar incluído em um restaurante local e retorno ao hotel, novamente
de metrô, acompanhados de nosso guia.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

CENTRAL

23 SEX. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente
cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com
áreas repletas de paz. Faremos uma breve parada no Templo de Zojoji para
fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as
centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso Cruzamento de

24 SAB. Tóquio.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

HOTÉIS PREVISTOS

NÓRDICA

22 QUI. Quioto -Tóquio.Após o café da manhã translado à estação para tomar o TREM BALA
rumo a Tóquio. Chegada a Tóquio depois de quase 500 km em pouco mais
de duas horas.
No final da tarde viajamos de metrô (bilhetes incluídos) à região de
Shinjuku. Você poderá ver massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo; em Shinjuku estaremos em uma das
regiões com mais vida noturna. Jantar incluído em um restaurante
local e retorno ao hotel.

Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo.
Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do imperador Meiji e
de sua esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante Avenida
de Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do Palácio Imperial
e dos jardins. Faremos uma parada para visitar a famosa Ponte de
Nijubashi. Atravessaremos o bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o
centro do Mangá e Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos nossa visita em Asakusa,
visitando o Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em
um restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

MEDITERRÂNEO

21 QUA. Monte Koya- Quioto.Café da manhã japonês no templo. Sairemos logo cedo para QUIOTO,
disporemos de todo o dia na cidade que foi capital do Japão desde o ano
de 794 até 1868 acolhendo a sede da corte Imperial. Esta cidade, durante
a Segunda Guerra Mundial, foi a única grande cidade japonesa que não
foi bombardeada, por tal motivo conserva seu riquíssimo patrimônio
artístico; em Quioto foi assinado em 1997 o protocolo que busca limitar
as emissões de gases de efeito estufa.
Faremos uma visita aos principais pontos da cidade. Conheceremos o
maravilhoso Santuário Xintoísta de Fushimi Inari; o Palácio Imperial e o
Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão de ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio por GION, o
tradicional bairro cheio de vida e popular devido às suas Gueixas. Tempo livre.
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ATLÂNTICO

20 TER. Kobe- Osaka- Monte Koya.Em KOBE visitaremos o Museu Memorial do Terremoto, um lugar para
lembrar o trágico sismo que devastou a cidade em 1995 e sua reconstruçao perfeita. Nota: Em algumas datas específicas a entrada ao Museu do
Terremoto poderá ser modificada pelo Museu do Saquê ou pela subida à
Torre do Kobe.
Continuaremos rumo a OSAKA. Sairemos da cidade rumo à montanha
sagrada de KOYA, o centro mais importante do Budismo Shingon do
Japão. Neste monte, lugar mágico de peregrinação, existem 120 templos
e mosteiros, visitaremos o Mausoléu de Okuno, lugar espiritual e imenso
cemitério na natureza com mas de 200 000 túmulos. Visitaremos o
Templo de Kongobuji construído em 1593.
Nesta noite nos alojaremos em um mosteiro budista. Os monges nos
proporcionarão uma prática de meditação zen (Ajikan). Jantar incluído
(comida vegetariana). Caso você deseje poderá assistir, de madrugada, à
cerimônia religiosa realizada no templo.
Nota: Consideramos que o alojamento no mosteiro é uma experiência de
grande valor. Os quartos existentes são simples, sem banheiro privativo,
de estilo tradicional japonês com tatames. Os banheiros são comuns.

2 Xangai

PENINSULA IBÉRICA

19 SEG. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- Naruto- Kobe.Sairemos rumo a KOTOHIRA, Santuário Xintoísta dedicado ao Deus dos
marinheiros, lugar de peregrinação edificado no Monte Zosu, o acesso é
feito subindo 785 escadas. Posteriormente, em TAKAMATSU visitaremos
RITSURIN, um dos jardins mais bonitos do Japão. Almoço incluído em um
restaurante local. Depois disso, em NARUTO, uma ponte impressionante
cruza o mar, pararemos para conhecer a construção e caminhando em
seu chão de vidro veremos impressionantes redemoinhos no mar a 45
metros de altura. A estrada conta com uma grande beleza paisagística,
posteriormente atravessaremos grandes pontes entre ilhas sobre o mar.
Chegada a KOBE, alojamento.

1
LUOYANG

ECONÔMICA

18 DOM. Hiroshima- Matsuyama.Hoje tomaremos um barco rumo à ilha de Shikoku, travessia muito agradável de umas duas horas e meia, entenderemos o Japão, país formado
por múltiplas ilhas. Em MATSUYAMA, tomaremos o teleférico para subir
ao seu impressionante castelo. Almoço incluído em um restaurante local
Depois disso visitaremos ISHITE-JI, belíssimo templo budista, lugar de
peregrinação. No final da tarde iremos ao DOGO ONSEN, ingresso incluído, tradicional banho japonês construído no século XIX.

seul 2
Suwon

Xian 2

MAIS INCLUÍDO

17 SAB. Ferry Busan Shimonoseki - Shimonoseki- IwakuniItsukushima- Hiroshima.Chegada às 8h00 ao porto de Shimonoseki (café da manhã não incluído),
passaremos pela fronteira. Viajaremos rumo a IWAKUNI, pequena cidade
na qual passaremos pela sua bonita e histórica ponte Kintai-Kyo.
Seguiremos para Miyajima, embarcaremos em um ferry rumo à
ITSUKUSHIMA, a ilha “onde convivem homens e Deuses”, com seu santuário dedicado à guardiã dos mares, construído parcialmente sobre o mar.
Tempo para visitar o templo, passear pelo seu bonito centro e almoçar.
Seguiremos para HIROSHIMA, cidade tristemente conhecida pelo bombardeio atômico sofrido em 1945 que destruiu por completo a cidade;
passearemos pelo Memorial da Paz; pela cúpula da bomba e visitaremos
o impressionante Museu da Paz. Jantar incluído.

Wutai 1
Pingyao 1

ORIENTE MEDIO

16 SEX. Busan - Haedong Yonggung - Busan - Ferry Busan
Shimonoseki.Saída cedo de Busan para visitar o Templo de HAEDONG YONGGUNG,
templo budista do século XIV localizado ao lado do mar. Retorno a Busan.
Estaremos na segunda cidade da Coreia, com uma vida vibrante.
Conheceremos o Memorial das Nações Unidas, com seu cemitério onde se
encontram enterradas pessoas de vários países. Visitaremos o maior mercado de peixe deste país que se encontra junto do porto de Nampo. Almoço
incluído. Posteriormente, caminharemos dali para o Yongdusan Park com
seu imenso pagode de 120 metros. Traslado ao porto para efetuar os trâmites para embarcar (Nota:Tempo límite para realizar o check in é até as
17:30 horas). Noite no ferry boat (saída prevista as 21.00 hrs) atravessando
o mar do Japão, camarotes duplos com banheiro.
Nota: Devido à limitada capacidade nos camarotes duplos do ferry-boat,
em algumas ocasiões tomaremos o ferry-boat rápido que sai de Busan às
15h00 chegando a FUKUOKA por volta das 18h30 (atravessaremos a fronteira, tempo livre em Fukuoka e alojamento em hotel)

Datong Pequim
Yungang 1 3
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15 QUI. Jeonju- Haeinsa- Daegu- Busan.Entre paisagens montanhosas cobertas de bosques chegaremos a
HAEINSA, templo budista construído no ano 802 onde se guarda o
Tripitaka, a mais completa coleção de textos budistas esculpida em 80
000 blocos de madeira. Visitaremos o templo e o museu acerca do
Tripitaka. Continuaremos rumo a DAEGU onde conheceremos o mercado
de remédios tradicionais – com suas diferentes ervas, destacando-se o
Ginseng- e o museu de remédios orientais. Almoço incluído. Continuaremos rumo a BUSAN. Chegada a moderníssima segunda cidade da
Coreia, cidade costeira com grandes arranha-céus e muita animação.
Passaremos um tempo no fantástico complexo Doosan Haeundae, com
seus arranha-céus de mais de 300 metros e sua marina. Alojamento.

AMÉRICA

Haenggung. Almoço incluído. Continuamos a JEONJU, conheceremos
com nosso guía seu fascinante centro histórico (Hanok Village), com
todas as suas pitorescas casinhas, suas lojas tradicionais e galerias de
arte. Tempo livre depois do passeio.

Pequim, Clássicos da Coréia e Capitais do Japão

AMÉRICA
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VANTAGENS DESTE CIRCUITO

Novidade Opção 2

NIBILID
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ORIENTE MEDIO

Opção 1
Pequim e Clássicos da Coreia e do Japão fim Tóquio

GUIA FALANDO EM

DESDE 4223 €-DÍAS 16/18
DATAS DE SAÍDA
Opção 1
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:

03, 17
01, 15, 29
12, 26
10, 24

Ago.20:
Set.20:
Out.20:

07, 21
04, 18
02, 16

MAIS INCLUÍDO

Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:

10, 24
08, 22
05, 19
03, 17, 31
14, 28
11, 25

Out.20:
09, 23, 30
Nov.20:
06, 13, 20, 27
Dez.20:
04, 11, 18, 25
Jan.21: 01, 08, 15, 22, 29
Fev.21:
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA

(OPÇ. 1) PEQUIM E CLÁSSICOS DA COREIA E DO JAPÃO FIM
TÓQUIO

ECONÔMICA

Opção 1
ID: 19264

T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL

INDIV

€ 4250
€ 4250
€ 4223

5229
5229
5202

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

Opção 2
ID: 19463

T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL
€ 4713
€ 4713
€ 4676

INDIV
5857
5857
5820

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro
no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em
um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe
possam solicitar um depósito em dinheiro ou
uma cópia de seu cartão de crédito na hora de
realizar seu check-in. Este depósito poderá ser
recuperado no dia de saída caso você não
tenha efetuado nenhuma despesa no hotel.
No Japão não é frequente encontrar quartos
duplos com cama de casal. Na maioria das
vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em destinos como o Japão (Golden Week,
de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de
agosto) ou a China (Día Nacional de 01 a 07 de
Outubro, Ano Novo Chinês de 12 Fevereiro
2021), pode ocorrer um maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais
lento nas estradas e o alto volume de pessoas
que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de Alta Velocidade é limitado e
isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por
pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade
da bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar através
do serviço de pacotes expresso a bagagem dos
passageiros que levem consigo mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos
viajantes portadores do referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e
culturas das pessoas que viajam em nossos
grupos dificultam a satisfação de todos bem
como suas preferências. Europamundo oferece aos nossos clientes a oportunidade de
saborear a comida local no destino visitado,
no entanto, outras refeições são de cozinha
internacional. Você poderá encontrar a lista
de restaurantes e o tipo de cardápio de cada
turnê no site "Minha Viagem".
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Pequim
CIDADE PROIBIDA

01 SEX. Pequim.-

Bem-vindos à China. Translado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, faremos
um translado na famosa rua Wangfujing cheia de lojas, vida,
atividade, e restaurantes. Jantar incluido. Regresso ao hotel.

02 SAB. Pequim.-

Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como “a
Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também teremos a oportunidade de conhecer o Parque Jingshan, onde fica a
Colina do Carvão, um dos melhores jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir até o topo da colina de ter as
melhores vistas (se o dia é claro), na cidade proibida. Vale a pena
o esforço. Continuamos a Praça Tian An Men, uma das maiores
do mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro
Nacional, teatro da ópera de Pequim. Almoço incluído. À tarde,
visita ao Palácio de Verão, que era um jardim de verão para os
da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos uma excursão em
triciclo (bicicleta típica de três rodas) pelos bairros tradicionais
de Pequim, conhecidos como Hutong. Nesta região poderemos
ver o estilo tão característico de vida dos residentes destes
bairros populares, visitar comércios típicos e, inclusive, visitar
uma casa tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os
seus recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

03 DOM. Pequim.-

Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e
grandiosa obra arquitetônica, cuja história abrange mais de
2.000 anos. Incluímos o funicular para a subida e a descida da
Grande Muralha. Ao retornar a Pequim pararemos no distrito
798 com sua arte contemporânea localizada em uma antiga
fábrica militar. Hoje visitaremos tambem o TEMPLO DO CEU, um
dos maiores complexos sacros do país, declarado patrimônio da
humanidade. Depois conheceremos a medicina tradicional
chinesa, que desde há séculos se apoia na teoria de que a nossa
saúde está relacionada com a saúde dos pés. Vamos descontrair-nos com uma massagem nos pés. Vocè receberá tambén
uma aula de Taichi. A seguir, regresso ao hotel e nos despedimos
de Pequim com un jantar de pato lacado incluído.

04 SEG. Pequim- Seul.-

Depois do café da manha, translado à aeroporto.
Bem-vindos à Coreia! Translado ao seu hotel. Encontro com seu
guia.
No final da tarde começaremos a conhecer este fascinante país,
com nosso guia iremos no moderno e eficiente Metrô (nos ensinarão como usar este transporte público) rumo a City Hall para
visitar este edifício que tem forma de Tsunami. Também veremos, em frente da prefeitura, o Palácio Deoksugung, iluminado
à noite e que nos permite apreciar juntos a tradição e a modernidade neste país. Posteriormente, caminhando, iremos dali
para o bairro de Myeongdong, um lugar com uma vida intensa e
a maior zona comercial da Coreia, seu nome significa ´túnel
brilhante´. Jantar incluído em um restaurante local.
Alojamento.

05 TER. Seul.-

Hoje incluiremos uma longa visita de aproximadamente cinco
horas à cidade Seul. Conheceremos o Palácio Changdeokgung,
declarado Patrimônio da Humanidade, um complexo de palácios dentro de um grande parque. Depois disso passearemos
pelo Bukchon Hanok Village, uma aldeia histórica tradicional
formada por pequenas moradias. Posteriormente conheceremos o Memorial da Guerra, um museu incrível sobre a guerra
que relata os conflitos vividos na Coreia ao longo da história,
especialmente sobre a guerra da Coreia na qual participaram com as Nações Unidas - soldados de vários países. Almoço
incluído em restaurante local. Continuamos até o distrito de
Gangnam, uma das regiões mais frequentadas da cidade, onde
há inúmeros shoppings e entretenimento. Para finalizar, pararemos em LOTTE WORLD TOWER, um edifício impressionante de
550 metros de altura, onde você disporá de tempo para subir à
torre ou passear pelo seu parque ou shoppings de luxo (entrada
não incluida). Retorno ao Hotel e Tarde livre.

06 QUA. Seul- Suwon- Jeonju.-

Conheceremos em Seul o Palácio Gyeongbokgung, uma obra
impressionante com 600 anos de história, onde poderemos
assistir, caso seja realizada, à cerimônia da Troca de Guarda.
Depois sairemos de Seul rumo ao sul de Corea. Chegada a
SUWON, a antiga capital da Coreia, conhecida pelas suas incríveis muralhas declaradas Patrimônio da Humanidade.
Visitaremos o Museu Samsung Innovation, conheceremos a
história dessa incrível empresa tecnológica.
Nota: A visita ao Museu Samsung Innovation não sempre estará
garantida. Caso não possa ser efetuada visitaremos o Samsung
D´light em Seul.
Antes de sair dessa cidade, conheceremos a impressionante
muralha com suas fortificações e visitaremos o Palácio de
Verão Hwaseong Haenggung. Almoço incluído. Continuamos a
JEONJU, conheceremos com nosso guía seu fascinante centro
histórico (Hanok Village), com todas as suas pitorescas casinhas, suas lojas tradicionais e galerias de arte. Tempo livre
depois do passeio.

07 QUI. Jeonju- Haeinsa- Daegu- Busan.-

Entre paisagens montanhosas cobertas de bosques chegaremos
a HAEINSA, templo budista construído no ano 802 onde se guarda o Tripitaka, a mais completa coleção de textos budistas
esculpida em 80 000 blocos de madeira. Visitaremos o templo e
o museu acerca do Tripitaka. Continuaremos rumo a DAEGU
onde conheceremos o mercado de remédios tradicionais – com
suas diferentes ervas, destacando-se o Ginseng- e o museu de
remédios orientais. Almoço incluído. Continuaremos rumo a
BUSAN. Chegada a moderníssima segunda cidade da Coreia,
cidade costeira com grandes arranha-céus e muita animação.
Passaremos um tempo no fantástico complexo Doosan
Haeundae, com seus arranha-céus de mais de 300 metros e sua
marina. Alojamento.

08 SEX. Busan - Haedong Yonggung - Busan - Ferry
Busan Shimonoseki.-

Saída cedo de Busan para visitar o Templo de HAEDONG
YONGGUNG, templo budista do século XIV localizado ao lado do
mar. Retorno a Busan. Estaremos na segunda cidade da Coreia,
com uma vida vibrante. Conheceremos o Memorial das Nações
Unidas, com seu cemitério onde se encontram enterradas pessoas de vários países. Visitaremos o maior mercado de peixe
deste país que se encontra junto do porto de Nampo. Almoço
incluído. Posteriormente, caminharemos dali para o Yongdusan
Park com seu imenso pagode de 120 metros. Traslado ao porto
para efetuar os trâmites para embarcar (Nota:Tempo límite para
realizar o check in é até as 17:30 horas). Noite no ferry boat
(saída prevista as 21.00 hrs) atravessando o mar do Japão,
camarotes duplos com banheiro.
Nota: Devido à limitada capacidade nos camarotes duplos do
ferry-boat, em algumas ocasiões tomaremos o ferry-boat rápido
que sai de Busan às 15h00 chegando a FUKUOKA por volta das
18h30 (atravessaremos a fronteira, tempo livre em Fukuoka e
alojamento em hotel)

09 SAB. Ferry Busan Shimonoseki - ShimonosekiIwakuni- Itsukushima- Hiroshima.-

Chegada às 8h00 ao porto de Shimonoseki (café da manhã não
incluído), passaremos pela fronteira. Viajaremos rumo a
IWAKUNI, pequena cidade na qual passaremos pela sua bonita
e histórica ponte Kintai-Kyo.
Seguiremos para Miyajima, embarcaremos em um ferry rumo à
ITSUKUSHIMA, a ilha “onde convivem homens e Deuses”, com
seu santuário dedicado à guardiã dos mares, construído parcialmente sobre o mar. Tempo para visitar o templo, passear
pelo seu bonito centro e almoçar. Seguiremos para HIROSHIMA,
cidade tristemente conhecida pelo bombardeio atômico sofrido
em 1945 que destruiu por completo a cidade; passearemos pelo
Memorial da Paz; pela cúpula da bomba e visitaremos o impressionante Museu da Paz. Jantar incluído.

10 DOM. Hiroshima- Matsuyama.-

Hoje tomaremos um barco rumo à ilha de Shikoku, travessia
muito agradável de umas duas horas e meia, entenderemos o
Japão, país formado por múltiplas ilhas. Em MATSUYAMA,
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tomaremos o teleférico para subir ao seu impressionante castelo. Almoço incluído em um restaurante local Depois disso visitaremos ISHITE-JI, belíssimo templo budista, lugar de peregrinação. No final da tarde iremos ao DOGO ONSEN, ingresso
incluído, tradicional banho japonês construído no século XIX.
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11 SEG. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- NarutoKobe.-

ORIENTE MEDIO

Sairemos rumo a KOTOHIRA, Santuário Xintoísta dedicado ao
Deus dos marinheiros, lugar de peregrinação edificado no
Monte Zosu, o acesso é feito subindo 785 escadas.
Posteriormente, em TAKAMATSU visitaremos RITSURIN, um dos
jardins mais bonitos do Japão. Almoço incluído em um restaurante local. Depois disso, em NARUTO, uma ponte impressionante cruza o mar, pararemos para conhecer a construção e
caminhando em seu chão de vidro veremos impressionantes
redemoinhos no mar a 45 metros de altura. A estrada conta
com uma grande beleza paisagística, posteriormente atravessaremos grandes pontes entre ilhas sobre o mar. Chegada a
KOBE, alojamento.

Daegu

Após o café da manhã translado à estação para tomar o TREM
BALA rumo a Tóquio. Chegada a Tóquio depois de quase 500 km
em pouco mais de duas horas.
No final da tarde viajamos de metrô (bilhetes incluídos) à região
de Shinjuku. Você poderá ver massas de pessoas que utilizam o
moderníssimo e eficaz transporte coletivo; em Shinjuku estaremos em uma das regiões com mais vida noturna. Jantar incluído em um restaurante local e retorno ao hotel

15 SEX. Tóquio.-

14 QUI. Quioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.-

Entre belas paisagens rurais viajaremos para TSUMAGO, pequeno vilarejo de madeira, um dos mais bonitos do Japão. Tempo

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Tóquio.
• Entradas: Castelo do Matsumoto, Templo
Zenko-ji, Cerimônia Gomakuyo,Parque dos
Macacos em Jigokudani em Nagano,
Espetáculo de Yumomi em Kusatsu,
Templo Toshogu, Mausoléu Taiyuinbyo em
Nikko, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji em Tóquio.
• 05 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen, Tóquio,
Tóquio.

18 SEG. Tóquio.-

Após do café da manha, fim de nossos serviços.
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MAIS DE 15 DIAS

(OPÇ. 2) PEQUIM, CLÁSSICOS DA CORÉIA E CAPITAIS DO JAPÃO
DIAS 1 - 13 COMO EM OPÇ. 1

No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros
ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz. Faremos
uma breve parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e
centenas de Jizos, divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com gorros de lã,
babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso
Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais
abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de Meiji dedicado
aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos
com nosso ônibus pela elegante Avenida de Omotesando.
Contornaremos a parte mais bonita do Palácio Imperial e dos
jardins. Faremos uma parada para visitar a famosa Ponte de
Nijubashi. Atravessaremos o bairro de Akihabara, a “Cidade
Elétrica”, o centro do Mangá e Anime japonês; passaremos junto
do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês.
Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo
Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local. Retorno ao hotel. Tarde livre.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes
incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é
impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo.
Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna da cidade.
Jantar incluído em um restaurante local e retorno ao hotel,
novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

ATÉ 15 DIAS

Após do café da manha, fim de nossos serviços.

17 DOM. Tóquio.-

CENTRAL

16 SAB. Tóquio.-

Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu onde se destaca a sala com o som do dragão. Conheceremos o mausoléu de
Taiyuinbyo, um espaço impressionante cheio de paz. Também
faremos um passeio junto do rio, em Kanmangafuchi, centenas
de Jizos nos observam! Disporemos de tempo livre no centro da
cidade antes de retornar a TÓQUIO.- Chegada a Tóquio por
volta das 18h30.-

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol, seguro
básico de viagem e café da manhã tipo
buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais de Pequim, Grande Muralha China
seção Mutianyu, massagem nos pés, aula
de Taichi em Pequim.
• Visita Panorâmica em: Pequim, Seul,
Quioto, Tóquio.
• Traslado Noturno: Rua Wangfujing em
Pequim, Bairro de Myeongdong em Seul,
Bairro tradicional de Gion em Quioto,
Shinjuku em Tóquio.
• Entradas: Cidade Proibida, Parque
Jingshan, Palácio de Verão, Grande
Muralha China Mutianyu, Templo do Céu,
massagem dos pés, aula de Taichi em
Pequim,
Changdeokgung
Palace,
Memorial da Guerra em Seul, Palácio de
Qyeongbokgung em Seul, Hwaseong
Haenggung, Museu Samsung Innovation
não sempre garantido em Suwon, Hanok
Village em Jeonju, Templo Budista em
Haeinsa, Doosan Haeundae, Templo
Haedong Yonggung, Memorial das Nacões
Unidas e Yongdusan Park em Busan,
Kintaikyo
em
Iwakuni,
Templo
Itsukushima, Museu Memorial da Paz em
Hiroshima, Dogo Onsen, Templo Ishiteji em
Matsuyama, Santuário sintoísta em
Kotohira, Jardins Ritsurin, Ponte de
Naruto, Museu Memorial do Terremoto em
Kobe, Mausoléu de Okuno,Templo de
Kongobu-ji e Ajikan ou Zazen meditação
no Monte Koya, Santuário Fushimi Inari,
Palácio Imperial, Templo de Kinkaku-ji em
Quioto, Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji em Tóquio.
• Ferry: Busan Shimonoseki (ferry noturno),
HiroshimaMiyajima,
HiroshimaMatsuyama.
• Funicular: Grande Muralha China em
Pequim, Castelo de Matsuyama em
Matsuyama.
• Trem Alta Velocidade: Quioto-Tóquio.
• Voos incluidos: Pequim - Seul.
• 14 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Pequim, Pequim, Pequim, Seul, Seul,
Suwon, Daegu, Busan, Hiroshima,
Matsuyama, Takamatsu, Monte Koya,
Tóquio, Tóquio.

NÓRDICA

No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros
ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz. Faremos
uma breve parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e
centenas de Jizos, divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com gorros de lã,
babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso
Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais
abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de Meiji dedicado
aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos
com nosso ônibus pela elegante Avenida de Omotesando.
Contornaremos a parte mais bonita do Palácio Imperial e dos
jardins. Faremos uma parada para visitar a famosa Ponte de
Nijubashi. Atravessaremos o bairro de Akihabara, a “Cidade
Elétrica”, o centro do Mangá e Anime japonês; passaremos junto
do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês.
Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo
Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

16 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.-

O PREÇO INCLUI

MEDITERRÂNEO

14 QUI. Quioto -Tóquio.-

Onsen.-

Em NAGANO conheceremos o Zenko-ji, lugar de peregrinação
onde se encontra a primeira imagem budista do Japão.
Incluiremos para nossos viajantes a cerimônia Gomakuyo para
atrair a sorte. Depois disso conheceremos os belíssimos Alpes
Japoneses, entre altas montanhas seguiremos rumo ao Parque
dos Macacos de JIGOKUDANI, incluiremos o almoço e passearemos entre seus bosques com seus rios e fontes de águas termais
onde residem e se banham as colônias de macacos japoneses.
Posteriormente, paisagens de alta montanha (chegaremos aos
2172 metros) belíssimas, passaremos junto dos vulcões semiativos. KUSATSU, atrativa cidade termal, sua praça central está
cheia de vida. Assistiremos ao espetáculo de Yumomi, ingresso
incluído, suas atrizes e seus cantos nos falam do método tradicional que existia para esfriar as águas termais. Posteriormente
faremos um passeio pelo parque da cidade que conta com um
Onsen ao ar livre.
Continuaremos rumo a IKAHO, pitoresca cidade termal, passearemos pelo seu centro histórico com suas ruas compostas por
escadas. Nosso alojamento será em um RYOKAN, hotel de estilo
japonês onde sugerimos que aproveite para desfrutar de seus
banhos. Jantar tradicional japonês incluído.
NOTA: No outono, dependendo da abundância de frutos nas
montanhas, é imprevisível o movimento dos macacos. Se os
macacos não descerem ao parque, este poderia estar fechado. A
visita de Kusatsu e o espetáculo de Yumoni seriam cancelados
por fatores climáticos, desde novembro até abril.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

ATLÂNTICO

Café da manhã japonês no templo. Sairemos logo cedo para
QUIOTO, disporemos de todo o dia na cidade que foi capital do
Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede da corte
Imperial. Esta cidade, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a
única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal
motivo conserva seu riquíssimo patrimônio artístico; em Quioto
foi assinado em 1997 o protocolo que busca limitar as emissões
de gases de efeito estufa.
Faremos uma visita aos principais pontos da cidade.
Conheceremos o maravilhoso Santuário Xintoísta de Fushimi
Inari; o Palácio Imperial e o Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão de
ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio
por GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular devido às
suas Gueixas. Tempo livre.

15 SEX. Nagano- Parque dos Macacos- Kusatsu- Ikaho

HOTÉIS PREVISTOS

PENINSULA IBÉRICA

13 QUA. Monte Koya- Quioto.-

livre para passear. Almoço incluído em um restaurante local.
Seguiremos, posteriormente, MATSUMOTO, cidade turística
onde visitaremos seu impressionante castelo do século XVI,
conhecido como “o castelo dos corvos”. Continuaremos rumo a
NAGANO, alojamento.

ECONÔMICA

Em KOBE visitaremos o Museu Memorial do Terremoto, um
lugar para lembrar o trágico sismo que devastou a cidade em
1995 e sua reconstruçao perfeita. Nota: Em algumas datas específicas a entrada ao Museu do Terremoto poderá ser modificada
pelo Museu do Saquê ou pela subida à Torre do Kobe.
Continuaremos rumo a OSAKA. Sairemos da cidade rumo à
montanha sagrada de KOYA, o centro mais importante do
Budismo Shingon do Japão. Neste monte, lugar mágico de peregrinação, existem 120 templos e mosteiros, visitaremos o
Mausoléu de Okuno, lugar espiritual e imenso cemitério na
natureza com mas de 200 000 túmulos. Visitaremos o Templo de
Kongobuji construído em 1593.
Nesta noite nos alojaremos em um mosteiro budista. Os monges
nos proporcionarão uma prática de meditação zen (Ajikan).
Jantar incluído (comida vegetariana). Caso você deseje poderá
assistir, de madrugada, à cerimônia religiosa realizada no templo.
Nota: Consideramos que o alojamento no mosteiro é uma experiência de grande valor. Os quartos existentes são simples, sem
banheiro privativo, de estilo tradicional japonês com tatames. Os
banheiros são comuns.

MAIS INCLUÍDO

12 TER. Kobe- Osaka- Monte Koya.-

AMÉRICA
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ASIA E OCEANIA

ESPANHOL

DESDE 3404 €-DÍAS 14/16/18
DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
10, 24
07, 21
04, 18
04, 18

PREÇOS POR PESSOA

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

Opção 1
ID: 19265

T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL
€ 3457
€ 3457
€ 3404

INDIV

DBL

INDIV

4313
4313
4260

Opção 2
ID: 19266

T.Alt
T. Med
T.Baixa

€ 4202
€ 4202
€ 4170

5191
5191
5159

Opção 3
ID: 19267

T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL
€ 4787
€ 4787
€ 4734

INDIV
5835
5835
5782

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também
em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam
solicitar um depósito em dinheiro ou uma cópia de
seu cartão de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito poderá ser recuperado no dia de
saída caso você não tenha efetuado nenhuma despesa no hotel. No Japão não é frequente encontrar
quartos duplos com cama de casal. Na maioria das
vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em destinos como o Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05
de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) ou a China (Día
Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano Novo Chinês de
12 Fevereiro 2021), pode ocorrer um maior atraso nas
visitas programadas devido ao trânsito mais lento
nas estradas e o alto volume de pessoas que visitam
os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de
trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o
número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso de mão. Caso
a totalidade da bagagem não caiba nos bagageiros
do ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar através
do serviço de pacotes expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo mais quantidade do que a
autorizada. As despesas decorrentes de tais envios
deverão ser pagas pelos viajantes portadores do
referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas
das pessoas que viajam em nossos grupos dificultam
a satisfação de todos bem como suas preferências.
Europamundo oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a comida local no destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha
Viagem".
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XIAN
Agradável passeio pela muralha histórica de Xian

China Clássica e Tóquio Opção 1
Opção 2
Jogos de dinastias
Opção 3
China e sul do Japão
(OPÇ. 1) CHINA CLÁSSICA E TÓQUIO
01 QUI. Xangai.Bem-vindo à China. Translado para o hotel. Bem-vindo ao
XANGAI, uma cidade cosmopolita com mais de 15 milhões
de habitantes, o maior porto comercial e a metrópole
mais internacional da China.
02 SEX. Xangai.De manhã faremos uma visita a esta impressionante
cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong com
seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-boat
pelo rio de Xangai onde desfrutaremos de uma excelente
vista para as duas partes da cidade.Pasaremos pelas ruas
da Cidade Velha e o Jardím Yuyuan, espectacular jardim
privado onde foi possivel combinar a frondosa vegetaçao
com os ancestrais pavilhoes, pedras e cristalinas aguas.
Apreciaremos uma demostração da Cerimônia do Chá,
bebida que desempenha um papel cultural importantíssimo na China. Atravesaremos umo dos bairros
mais
conhecidos da capital, Xintiandi. Almoço incluido.
Seguiremos no Bairro de Tianzifang, a antiga area residencial de imfluencia francesa com suas tradicionais
estreitas e labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas e
galerias de arte . Finalizamos a visita pelo malecom,
conhecido como Bund com seus antigos edifícios que nos
recorda a influência comercial europeia.
03 SAB. Xangai- Luoyang.Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos
cedo para tomar o trem de alta velocidade (saída prevista do trem as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 5 horas nosso
trem faz quase 1.000 km, ou seja, a distância que separa a
cidade de Xangai da cidade de Luoyang. Chegada à estação de LUOYANG. Almoço incluido. Conheceremos as
impressionantes grutas budistas de LONGMEN, ao logo de
mais de um quilômetro, nas paredes rochosas do rio foram
esculpidas mais de 100.000 imagens de Buda. Faremos
um passeio de barco. Depois translado à cidade velha,
adentraremos por sua impressionante muralha onde
poderemos desfrutar da grande atividade tradicional e
suas iluminadas ruas.
04 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- Sanmexia
- Xian.Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o
TEMPLO BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro
e lugar de estudos ao qual chegam budistas de todos os
países do mundo. Continuaremos nosso trajeto para
SANMENXIA, nesta histórica cidade veremos o rio
Amarelo, conheceremos o Templo Baoulon com seu alto
pagode e visitaremos um dos melhores museus da China:
o Museu Guo com os carros funerários do antigo estado de
Guo. Almoço incluído. Continuaremos em direção a leste,
passaremos ao pé do Monte Hua, montanha sagrada.
XIAN, chegada prevista para o final da tarde.
05 SEG. Xian.Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo
cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus
milhares de guerreiros de argila de tamanho natural que
foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos a
XIAN, visitaremos o PAGODE PEQUENA DO GANSO e
assistiremos ao breve curso de caligrafia chinesa.
Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado,
atravessaremos seu bairro muçulmano e entraremos na
mesquita, poderemos observar as múltiplas culturas e
religiões que deixaram seus vestígios neste país. Também
visitaremos, ingresso incluído, a TORRE DO TAMBOR,
onde poderemos contemplar um breve espetáculo de
instrumentos tradicionais (não sempre garantido).
Tempo livre.-

06 TER. Xian -Lingfen - Mansão clã Wang- Pingyao.Sairemos de Xian em um moderníssimo trem de alta velocidade, em menos de três horas chegaremos a Linfen,
onde nos dirigimos em nosso ônibus para a MANSÃO DO
CLÃ WANG, construída entre os séculos XVII e XIX pela
abastada família. Almoço incluído. Continuaremos rumo
a PINGYAO, a cidade histórica mais bem conservada da
China com 4000 edifícios antigos, declarada patrimônio
da humanidade, desfrutaremos desta encantadora cidade tradicional. Ingresso incluído que permite o acesso a
todos os templos, mansões e muralha da cidade.
07 QUA. Pingyao- Wutai.Viajaremos rumo a um dos lugares espirituais mais emocionantes da China: a MONTANHA WUTAI, neste lugar,
entre montanhas verdes e bosques, está localizado um
dos centros do budismo lamaísta, mais de 40 mosteiros
antigos (e um número similar de mosteiros construídos
nos últimos anos) albergam uma numerosa comunidade
de monges. Visitaremos com nosso guia o Templo
Nanshan, posteriormente reservaremos tempo livre para
que você possa procurar templos menos visitados onde
poderá, com respeito, observar os monges. Jantar incluido.
08 QUI. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo de
Suspensão - Datong.Seguindo por uma estrada de grande beleza paisagística,
situada entre montanhas, iremos a YANGMENGUAN não
muito longe dos limites da Mongólia, em um passo de
montanha, aqui conheceremos uma parte da GRANDE
MURALHA, poderemos caminhar com tranquilidade uma
vez que é uma região com um número muito limitado de
turistas. Depois disso viajaremos para YINGXIAN, tranquila poblaçao onde destaca sua pagode de madeira. Almoço
incluido.
Sairemos para o TEMPLO DE SUSPENSÃO ou Templo
Xuancong, localizado num enorme precipic¡o que inclui
elementos budistas, taoistas e confucianos. Iremos para
DATONG. Esta cidade conta com murahlas impressionantes e todo o seu centro histórico foi reconstuído.
09 SEX. Datong- Yungang- Jiming Post- Pequim.Nas imediações de DATONG conheceremos as GRUTAS DE
YUNGANG, o recinto mais impressionante de arte em grutas da China, com mais de 51 000 estátuas em suas 252
grutas escavadas no século V. Visitaremos logo JIMING
POST, pequeno vilarejo tradicional chinês que conserva
uma vida agradável e provinciana, criado como parada
de descanso para os correios que eram enviados pelo
imperador, protegido por potentes muralhas.
Continuaremos rumo a PEQUIM. Chegada prevista para a
metade da tarde.
10 SAB. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido
como “a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais.
Também teremos a oportunidade de conhecer o Parque
Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores
jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir
até o topo da colina de ter as melhores vistas (se o dia é
claro), na cidade proibida. Vale a pena o esforço.
Continuamos a Praça Tian An Men, uma das maiores do
mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro
Nacional, teatro da ópera de Pequim. Almoço incluído. À
tarde, visita ao Palácio de Verão, que era um jardim de
verão para os da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos
uma excursão em triciclo (bicicleta típica de três rodas)
pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos como
Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão característico de vida dos residentes destes bairros populares,

AMÉRICA

Datong Pequim
Yungang1 3
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ASIA E OCEANIA

Wutai 1
Pingyao 1

ORIENTE MEDIO

16 SEX. Osaka.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Quioto.
• Traslado Noturno: Bairro tradicional de
Gion em Quioto, Dotonbori em Osaka.
• Entradas: Fushimi Inari, Palácio Imperial,
Templo de Kinkakuji em Quioto, Templo de
Todai-ji e Templo de Horyu-ji em Nara.
• Trem Alta Velocidade: Tóquio - Quioto.
• 01 Almoço ou Jantar Incluido em: Nara.
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MAIS DE 15 DIAS

• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Entradas: Templo Engyo-ji em Engyo-ji,
Castelo em Himeji, Korakuen Garden em
Okayama, Templo Itsukushima, Museu
Memorial da Paz em Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa em Engyo-ji.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Himeji, Hiroshima.

ATÉ 15 DIAS

18 DOM. Hiroshima.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais
de Pequim, Grande Muralha China seção
Mutianyu, massagem nos pés, aula de Taichi
em Pequim.
• Barco: Passeio de barco em Longmen.
• Visita Panorâmica em: Xangai, Xian,
Pequim, Tóquio.
• Traslado Noturno: Cidade Velha em
Luoyang, Rua Wangfujing em Pequim,
Shinjuku em Tóquio.
• Entradas: Jardim Yuyuan, demostração da
Cerimônia do Chá em Xangai, Templo budista do Cavalo Branco em Luoyang, Grutas
budistas em Longmen, Templo Baoulon,
Museu Guo em Sanmexia, Museu do Exercito
de Terracota, pequena pagode do ganso,curso de caligrafia chinesa e breve espetáculo de instrumentos tradicionais na Torre
do Tambor (não sempre garantido) em Xian,
Mansão do Clã Wang, Templos, mansões e
muralha em Ping Yao, Templo Nanshan em
Wutai, Grande Muralha em Yanmenguan,
Templo de Suspensão, Grutas de Yungang
em Datong, Vilarejo tradicional chinês em
Jiming Post, Cidade Proibida, Parque
Jingshan, Palácio de Verão, Grande Muralha
China Mutianyu, Templo do Céu, massagem
dos pés, aula de Taichi em Pequim, Metrô em
Tóquio, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji em Tóquio.
• Funicular: Grande Muralha China em
Pequim.
• Trem Alta Velocidade: Xangai - Luoyang,
Xian - Lingfen.
• Voos incluidos: Pequim - Tóquio em classe
econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 10 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Xangai, Luoyang, Sanmexia, Mansão Clã
Wang, Wutai, Yinkxian, Pequim, Pequim,
Tóquio, Tóquio.

CENTRAL

17 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- ItsukushimaHiroshima.Sairemos rumo a KURASHIKI, cidade que apresenta um
centro histórico muito bem conservado. Tempo para passear neste encantador vilarejo com uma atmosfera do passado. Seguiremos para HIROSHIMA, cidade tristemente
conhecida pelo bombardeio atômico sofrido em 1945 que
destruiu por completo a cidade; passearemos pelo Memorial
da Paz, pela cúpula da bomba e visitaremos o impressionante Museu da Paz. Depois da guerra buscaremos a paz,
embarcaremos em um ferry boat para a ilha “onde convivem homens e Deuses”, com o santuário de ITSUKUSHIMA
dedicado à guardiã dos mares, construído parcialmente
sobre o mar. Tempo para visitar o templo, passear pelo seu
bonito centro e almoçar. Retorno ao nosso hotel em
Hiroshima. Jantar incluído.
Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar sem
afetar o seu conteúdo.

O PREÇO INCLUI

NÓRDICA

(OPÇ. 3) CHINA E SUL DO JAPÃO
DIAS 1 - 15 COMO EM OPÇ. 2
16 SEX. Osaka - Engyo-ji - Himeji - Okayama.Sairemos ao Monte SHOSHA, onde se encontra o complexo
de templos de ENGYO-JI com uma história de mais de 1.000
anos, onde foi filmado “o último Samurai”. Subida de teleférico. Sairemos rumo a HIMEJI, ingresso incluído para visitar
o seu imenso castelo que exibe a arquitetura dos castelos
japoneses. Almoço incluído em um restaurante local.
Continuaremos rumo a OKAYAMA, visitaremos Korakuen,
um dos mais belos jardins do Japão, com seus lagos, cachoeiras e tradicionais casa de chá.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

MEDITERRÂNEO

13 TER. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa
cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas
repletas de paz. Faremos uma breve parada no Templo de
Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de
Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de Jizos,
divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs
das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso
Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento
mais abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de Meiji
dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa.
Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante Avenida
de Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do
Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para
visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o
bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do
Mangá e Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan, o
estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos nossa
visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa
rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local.
Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento
poderá estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de
Tóquio.

15 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico
templo budista construído em 752 onde se destaca o Buda
Gigante, sendo delicioso fotografar, acariciar e alimentar
os cervos que passeiam pelo seu parque. Almoço incluído.
Posteriormente sairemos para conhecer o templo budista
de HORYU-JI, Patrimônio da Humanidade, um complexo
que conta com seminário, mosteiro e templos, seu principal pagode é um dos edifícios de madeira mais antigos que
se conservam no mundo, também é considerado o templo
budista mais antigo do Japão e um importante lugar de
culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para o
começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a segunda do Japão. Faremos um passeio por Dotonbori, bairro
repleto de luzes e atividades à noite.

HOTÉIS PREVISTOS

ATLÂNTICO

12 SEG. Pekim- Tóquio.Depois do café da manha, translado à aeroporto (voo
incluído).
Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e
alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola,
embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à sua espera.
O mesmo lhe proporcionará as informações básicas iniciais,
além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos
ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que efetuam translados do
aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois
disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô
(bilhetes incluídos) em direção à região de Shinjuku. O
metrô de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku
sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você
poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos dar um
passeo até o restaurante. Shinjuku é uma das áreas com
mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.
NOTA: Se o seu voo chegar à tarde, o transporte de metro e
o jantar podem ser realizados no dia seguinte, durante a
tarde noite.

(OPÇ. 2) JOGOS DE DINASTIAS
DIAS 1 - 13 COMO EM OPÇ. 1
14 QUA. Tóquio- Quioto.Viajaremos de TREM BALA para QUIOTO. Sairemos logo
cedo, em pouco mais de duas horas nosso trem faz quase
500 km, ou seja, a distância que separa as duas cidades.
Disporemos de todo o dia na cidade sede da corte Imperial
e antiga capital do Japão de 794 a 1868. Esta localidade,
durante a Segunda Guerra Mundial, foi a única grande
cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal motivo
conserva seu riquíssimo patrimônio artístico; em Quioto
foi assinado, em 1997, o protocolo que busca limitar as
emissões de gases de efeito estufa. Faremos uma visita
panorâmica à cidade com guia local; durante a visita
conheceremos (ingressos incluídos) o maravilhoso
Santuário Xintoísta de Fushimi Inari; o Templo de
Kinkakuji e o Palaço Imperial. Posteriormente disporemos
de tempo para passear em GION, o tradicional bairro cheio
de vida e popular por causa de suas Gueixas. Tempo livre.

PENINSULA IBÉRICA

11 DOM. Pequim.Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e grandiosa obra arquitetônica, cuja história abrange
mais de 2.000 anos. Incluímos o funicular para a subida e
a descida da Grande Muralha. Ao retornar a Pequim pararemos no distrito 798 com sua arte contemporânea localizada em uma antiga fábrica militar. Hoje visitaremos
tambem o TEMPLO DO CEU, um dos maiores complexos
sacros do país, declarado patrimônio da humanidade.
Depois conheceremos a medicina tradicional chinesa, que
desde há séculos se apoia na teoria de que a nossa saúde
está relacionada com a saúde dos pés. Vamos descontrair-nos com uma massagem nos pés. Vocè receberá tambén
uma aula de Taichi. A seguir, regresso ao hotel e nos despedimos de Pequim com un jantar de pato lacado incluído.

14 QUA. Tóquio.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

ECONÔMICA

visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa
tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os seus
recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

MAIS INCLUÍDO

HIROSHIMA
Templo Flutuante

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:

28
12, 26
09, 23
07, 21
04, 18
01, 15, 29

Out.20:
13, 27
Nov.20:
10, 24
Dez.20:
08, 22
Jan.21:
05, 19
Fev.21:
02, 16
Mar.21: 02, 16, 30*

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO
NÓRDICA
CENTRAL
ATÉ 15 DIAS

Novidade

Wutai 1
Pingyao 1
Xian 2

1 LUOYANG

* Data válida so para Opção 1
Xangai

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID: 19460
DBL
T.Alt
T. Med
T.Baixa

1968
€ 1968
€ 1936
€

Opção 2
ID: 19461
DBL
IND

IND

2734
2734
2702

2484
2484
2436

3378
3378
3330

NOTAS IMPORTANTES

MAIS DE 15 DIAS

ESPANHOL

Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número total de viajantes
inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre
em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam solicitar um depósito em dinheiro ou uma cópia de seu cartão
de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito
poderá ser recuperado no dia de saída caso você não
tenha efetuado nenhuma despesa no hotel.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de
férias, festejos ou feriados nacionais em China (Día
Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano Novo Chinês de 12
Fevereiro 2021), pode ocorrer um maior atraso nas visitas
programadas devido ao trânsito mais lento nas estradas e
o alto volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem
de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número
máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma
mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren
nosso guia poderá enviar através do serviço de pacotes
expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo
mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes
portadores do referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das
pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de todos bem como suas preferências. Europamundo
oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a
comida local no destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você poderá encontrar
a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê
no site "Minha Viagem".

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte
final do folheto e na sua página web “Minha Viagem” .

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais de Pequim,
Grande Muralha China seção Mutianyu em Pequim.
• Barco: Passeio de barco em Longmen.
• Visita Panorâmica em: Hong Kong, Xangai, Xian,
Pequim.
• Traslado Noturno: Baía de Hong Kong em Hong Kong,
Cidade Velha em Luoyang, Rua Wangfujing em Pequim.
• Entradas: Museu de Historia em Hong Kong, Jardim
Yuyuan, demostração da Cerimônia do Chá em Xangai,
Templo budista do Cavalo Branco em Luoyang, Grutas
budistas em Longmen, Templo Baoulon, Museu Guo em
Sanmexia, Museu do Exercito de Terracota, pequena
pagode do ganso,curso de caligrafia chinesa e breve
espetáculo de instrumentos tradicionais na Torre do
Tambor (não sempre garantido) em Xian, Cidade
Proibida, Parque Jingshan, Palácio de Verão em Pequim,
Grande Muralha China Mutianyu, Templo do Céu, massagem dos pés, aula de Taichi em Pequim.
• Ferry: Star Ferry em Baía de Hong Kong.
• Funicular: Peak Tram (descida) em Hong Kong, Grande
Muralha China em Pequim.
• Trem Alta Velocidade: Xangai - Luoyang.
• Voos incluidos: Hong Kong - Xangai em classe econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 07 Almoços ou Jantares incluidos em: Hong Kong,
Xangai, Luoyang, Sanmexia, Pequim, Pequim, Pequim
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais de Pequim,
Grande Muralha China seção Mutianyu, massagem nos
pés, aula de Taichi em Pequim.
• Visita Panorâmica em: Pequim.
• Traslado Noturno: Rua Wangfujing em Pequim.
• Entradas: Mansão do Clã Wang, Templos, mansões e
muralha em Ping Yao, Templo Nanshan em Wutai,
Grande Muralha em Yanmenguan, Templo de Suspensão,
Grutas de Yungang em Datong, Vilarejo tradicional chinês em Jiming Post, Cidade Proibida, Parque Jingshan,
Palácio de Verão, Grande Muralha China Mutianyu,
Templo do Céu, massagem dos pés, aula de Taichi em
Pequim.
• Funicular: Grande Muralha China em Pequim.
• Trem Alta Velocidade: Xian - Lingfen.
• 05 Almoços ou Jantares incluidos em: Mansão Clã
Wang, Wutai, Yingxian, Pequim, Pequim
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DATAS DE SAÍDA

GUIA FALANDO EM
Datong Pequim
Yungang1
3

DIS

AMÉRICA

1936€-DÍAS 11/14

ADE

DESDE

Opção 1
Hong Kong e China Clássica Express
Hong Kong e China Clássica Opção 2

(OPÇ. 1) HONG KONG E CHINA
CLÁSSICA EXPRESS
01 TER. Hong Kong.Bem-vindo à Hong Kong! Após os trâmites de fronteira e alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola,
embora em ocasiões poderá ser em inglês)
hong kong 2
estará à sua espera e fará seu translado do
aeroporto ao hotel. Tempo livre.
18h30 - Encontraremos nosso guia e os restantes
integrantes de nosso grupo para fazer o primeiro passeio noturno e desfrutar da cidade. Tomaremos o Star
Ferry para atravessar a baía. Faremos uma curta caminhada
para ver os edifícios iluminados da outra margem. Retorno à
área do nosso hotel. Jantar incluído. Alojamento.
02 QUA. Hong Kong.Após o café da manhã faremos uma visita à cidade. Ao longo da
visita conheceremos o centro financeiro com seus imensos arranha-céus, visitaremos o Museu de História que nos ilustra sobre a
história da cidade (período colonial, Guerra Mundial…) a Avenida
das Estrelas junto ao cais que exibe as celebridades da indústria
cinematográfica. Tomaremos o Star Ferry, cruzando a linha de
Hong Kong de barco e subiremos ao Pico Vitória (552 m) onde poderemos avistar toda a cidade. Descida em Peak Tram. Tarde livre.
03 QUI. Hong Kong - Xangai.Saída rumo ao aeroporto para tomar o voo (incluído) rumo a
XANGAI. Chegada a um dos maiores centros econômicos e culturais
da China, translado ao hotel e alojamento.
04 SEX. Xangai.De manhã faremos uma visita a esta impressionante cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong com seus arranha-céus.
Faremos a travessia de ferry-boat pelo rio de Xangai onde desfrutaremos de uma excelente vista para as duas partes da cidade.
Pasaremos pelas ruas da Cidade Velha e o Jardím Yuyuan, espectacular jardim privado onde foi possivel combinar a frondosa vegetaçao com os ancestrais pavilhoes, pedras e cristalinas aguas.
Apreciaremos uma demostração da Cerimônia do Chá, bebida que
desempenha um papel cultural importantíssimo na China.
Atravesaremos umo dos bairros
mais conhecidos da capital,
Xintiandi. Almoço incluido. Seguiremos no Bairro de Tianzifang, a
antiga area residencial de imfluencia francesa com suas tradicionais estreitas e labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas e galerias de arte . Finalizamos a visita pelo malecom, conhecido como
Bund com seus antigos edifícios que nos recorda a influência
comercial europeia.

05 SAB. Xangai- Luoyang.Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos cedo para
tomar o trem de alta velocidade (saída prevista do trem as 7.17
hrs.). Em pouco mais de 5 horas nosso trem faz quase 1.000 km, ou
seja, a distância que separa a cidade de Xangai da cidade de
Luoyang. Chegada à estação de LUOYANG. Almoço incluido.
Conheceremos as impressionantes grutas budistas de LONGMEN,
ao logo de mais de um quilômetro, nas paredes rochosas do rio
foram esculpidas mais de 100.000 imagens de Buda. Faremos um
passeio de barco. Depois translado à cidade velha, adentraremos
por sua impressionante muralha onde poderemos desfrutar da
grande atividade tradicional e suas iluminadas ruas.
06 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- Sanmexia - Xian.Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o TEMPLO
BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro e lugar de estudos
ao qual chegam budistas de todos os países do mundo.
Continuaremos nosso trajeto para SANMENXIA, nesta histórica
cidade veremos o rio Amarelo, conheceremos o Templo Baoulon
com seu alto pagode e visitaremos um dos melhores museus da
China: o Museu Guo com os carros funerários do antigo estado de
Guo. Almoço incluído. Continuaremos em direção a leste, passaremos ao pé do Monte Hua, montanha sagrada. XIAN, chegada prevista para o final da tarde.
07 SEG. Xian.Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus milhares de guerreiros de argila de tamanho natural que foram encontrados debaixo
da terra. Retornaremos a XIAN, visitaremos o PAGODE PEQUENA
DO GANSO e assistiremos ao breve curso de caligrafia chinesa.
Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado, atravessaremos seu bairro muçulmano e entraremos na mesquita, poderemos
observar as múltiplas culturas e religiões que deixaram seus vestígios neste país. Também visitaremos, ingresso incluído, a TORRE
DO TAMBOR, onde poderemos contemplar um breve espetáculo de
instrumentos tradicionais (não sempre garantido).Tempo livre.08 TER. Xian - Pequim.Sairemos cedo de Xian em um moderníssimo trem de alta velocidade rumo à cidade de PEQUIM. Chegada, translado ao hotel e alojamento.
No final da tarde, teremos o primeiro contato com esta impressionante cidade. Incluímos um translado à famosa rua de Wangfujing.
Essa rua é uma artéria comercial, destinada a pedestres, repleta de
vida com muitas lojas e restaurantes. Jantar incluído.
Posteriormente, retorno ao hotel.
09 QUA. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como “a
Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também teremos a
oportunidade de conhecer o Parque Jingshan, onde fica a Colina do
Carvão, um dos melhores jardins imperiais conservados em Pequim.
Podemos subir até o topo da colina de ter as melhores vistas (se o
dia é claro), na cidade proibida. Vale a pena o esforço. Continuamos
a Praça Tian An Men, uma das mares do mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro Nacional, teatro da ópera de Pequim.

Almoço incluído. À tarde, visita ao Palácio de Verão, que era um
jardim de verão para os da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos
uma excursão em triciclo (bicicleta típica de três rodas) pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos como Hutong. Nesta região
poderemos ver o estilo tão característico de vida dos residentes
destes bairros populares, visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os
seus recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.
10 QUI. Pequim.Excursão A Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e grandiosa obra arquitetônica, sua história abrange mais de 2.000 anos.
Subiremos e desceremos de funicular para visitar A Grande
Muralha. Retorno à cidade. Almoço incluído de pato laqueado. A
seguir, percurso pelo Templo do Céu, o maior grupo de templos da
China e uma das construções mais originais e impressionantes de
Beijing. Relaxaremos desfrutando de uma massagem nos pés.
Também receberemos uma aula de Taichi. Posteriormente, retorno
ao hotel e alojamento.
11 SEX. Pequim.Após do café da manha, fim de nossos serviços.
(OPÇ. 2) HONG KONG E CHINA CLÁSSICA
DIAS 1 - 7 COMO EM OPÇ. 1
08 TER. Xian -Lingfen - Mansão clã Wang- Pingyao.Sairemos de Xian em um moderníssimo trem de alta velocidade, em
menos de três horas chegaremos a Linfen, onde nos dirigimos em
nosso ônibus para a MANSÃO DO CLÃ WANG, construída entre os
séculos XVII e XIX pela abastada família. Almoço incluído.
Continuaremos rumo a PINGYAO, a cidade histórica mais bem conservada da China com 4000 edifícios antigos, declarada patrimônio da humanidade, desfrutaremos desta encantadora cidade tradicional. Ingresso incluído que permite o acesso a todos os templos,
mansões e muralha da cidade.
09 QUA. Pingyao- Wutai.Viajaremos rumo a um dos lugares espirituais mais emocionantes
da China: a MONTANHA WUTAI, neste lugar, entre montanhas verdes e bosques, está localizado um dos centros do budismo lamaísta,
mais de 40 mosteiros antigos (e um número similar de mosteiros
construídos nos últimos anos) albergam uma numerosa comunidade de monges. Visitaremos com nosso guia o Templo Nanshan,
posteriormente reservaremos tempo livre para que você possa
procurar templos menos visitados onde poderá, com respeito,
observar os monges. Jantar incluido.
10 QUI. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo de Suspensão Datong.Seguindo por uma estrada de grande beleza paisagística, situada
entre montanhas, iremos a YANGMENGUAN não muito longe dos
limites da Mongólia, em um passo de montanha, aqui conheceremos
uma parte da GRANDE MURALHA, poderemos caminhar com tranquilidade uma vez que é uma região com um número muito limitado
de turistas. Depois disso viajaremos para YINGXIAN, tranquila poblaçao onde destaca sua pagode de madeira. Almoço incluido.
Sairemos para o TEMPLO DE SUSPENSÃO ou Templo Xuancong, localizado num enorme precipic¡o que inclui elementos budistas, taoistas e
confucianos. Iremos para DATONG. Esta cidade conta com murahlas
impressionantes e todo o seu centro histórico foi reconstuído.
11 SEX. Datong- Yungang- Jiming Post- Pequim.Nas imediações de DATONG conheceremos as GRUTAS DE YUNGANG,
o recinto mais impressionante de arte em grutas da China, com mais
de 51 000 estátuas em suas 252 grutas escavadas no século V.
Visitaremos logo JIMING POST, pequeno vilarejo tradicional chinês
que conserva uma vida agradável e provinciana, criado como parada de descanso para os correios que eram enviados pelo imperador,
protegido por potentes muralhas. Continuaremos rumo a PEQUIM.
Chegada prevista para a metade da tarde.
12 SAB. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como “a
Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também teremos a
oportunidade de conhecer o Parque Jingshan, onde fica a Colina do
Carvão, um dos melhores jardins imperiais conservados em Pequim.
Podemos subir até o topo da colina de ter as melhores vistas (se o
dia é claro), na cidade proibida. Vale a pena o esforço. Continuamos
a Praça Tian An Men, uma das maiores do mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro Nacional, teatro da ópera de Pequim.
Almoço incluído. À tarde, visita ao Palácio de Verão, que era um
jardim de verão para os da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos
uma excursão em triciclo (bicicleta típica de três rodas) pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos como Hutong. Nesta região
poderemos ver o estilo tão característico de vida dos residentes
destes bairros populares, visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os
seus recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

13 DOM. Pequim.Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e grandiosa obra arquitetônica, cuja história abrange mais de 2.000 anos.
Incluímos o funicular para a subida e a descida da Grande Muralha.
Ao retornar a Pequim pararemos no distrito 798 com sua arte contemporânea localizada em uma antiga fábrica militar. Hoje visitaremos tambem o TEMPLO DO CEU, um dos maiores complexos sacros
do país, declarado patrimônio da humanidade. Depois conheceremos a medicina tradicional chinesa, que desde há séculos se apoia na
teoria de que a nossa saúde está relacionada com a saúde dos pés.
Vamos descontrair-nos com uma massagem nos pés. Vocè receberá
tambén uma aula de Taichi. A seguir, regresso ao hotel e nos despedimos de Pequim com un jantar de pato lacado incluído.
14 SEG. Pequim.Após do café da manha, fim de nossos serviços.
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Elétrica”, o centro do Mangá e Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o
esporte japonês. Terminaremos nossa visita em
Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa rua
Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local.
Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento
poderá estar localizado próximo ao aeroporto de
Narita de Tóquio.
06 QUA. Tóquio.Após do café da manha, fim de nossos serviços.
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Opção 3
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3186

3888
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3149
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NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o
passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/
inglês. De acordo com número total de viajantes inscritos será
realizado em um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam solicitar um
depósito em dinheiro ou uma cópia de seu cartão de crédito na
hora de realizar seu check-in. Este depósito poderá ser recuperado no dia de saída caso você não tenha efetuado nenhuma
despesa no hotel. No Japão não é frequente encontrar quartos
duplos com cama de casal. Na maioria das vezes consiste em
quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de
férias, festejos ou feriados nacionais em destinos como o Japão
(Golden Week, de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de
agosto) ou a China (Día Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano
Novo Chinês de 12 Fevereiro 2021), pode ocorrer um maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais lento nas
estradas e o alto volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de
Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo
de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e
um bolso de mão. Caso a totalidade da bagagem não caiba nos
bagageiros do ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar através
do serviço de pacotes expresso a bagagem dos passageiros que
levem consigo mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes portadores do referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de
todos bem como suas preferências. Europamundo oferece aos
nossos clientes a oportunidade de saborear a comida local no
destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha
internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e o
tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha Viagem".

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte
final do folheto e na sua página web “Minha Viagem” .

O PREÇO INCLUI

MAIS DE 15 DIAS

75

ATÉ 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia falando espanhol, seguro básico de viagem e café da manhã tipo
buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais de Pequim,
Grande Muralha China seção Mutianyu, massagem nos pés,
aula de Taichi em Pequim.
• Visita Panorâmica em: Pequim, Tóquio.
• Traslado Noturno: Rua Wangfujing em Pequim, Shinjuku em
Tóquio.
• Entradas: Cidade Proibida, Parque Jingshan, Palácio de Verão,
Grande Muralha China Mutianyu, Templo do Céu, massagem
dos pés, aula de Taichi em Pequim, Metrô em Tóquio, Templo
Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji em Tóquio.
• Funicular: Grande Muralha China em Pequim.
• Voos incluidos: Pequim - Tóquio em classe econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 05 Almoços ou Jantares Incluidos em: Pequim, Pequim,
Pequim, Tóquio, Tóquio.
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Quioto.
• Traslado Noturno: Bairro tradicional de Gion em Quioto,
Dotonbori em Osaka.
• Entradas: Fushimi Inari, Palácio Imperial, Templo de Kinkakuji
em Quioto, Templo de Todai-ji e Templo de Horyu-ji em Nara.
• Trem Alta Velocidade: Tóquio - Quioto.
• 01 Almoço ou Jantar Incluido em: Nara.
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Entradas: Templo Engyo-ji em Engyo-ji, Castelo em Himeji,
Korakuen Garden em Okayama, Templo Itsukushima, Museu
Memorial da Paz em Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa em Engyo-ji.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em: Himeji, Hiroshima.

CENTRAL

10 DOM. Hiroshima.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

IND

Opção 2
ID: 19269
DBL
IND

NÓRDICA

09 SAB. Okayama- Kurashiki- HiroshimaItsukushima- Hiroshima.Sairemos rumo a KURASHIKI, cidade que apresenta
um centro histórico muito bem conservado. Tempo
para passear neste encantador vilarejo com uma
atmosfera do passado. Seguiremos para HIROSHIMA,
cidade tristemente conhecida pelo bombardeio atômico sofrido em 1945 que destruiu por completo a
cidade; passearemos pelo Memorial da Paz, pela
cúpula da bomba e visitaremos o impressionante
Museu da Paz. Depois da guerra buscaremos a paz,
embarcaremos em um ferry boat para a ilha “onde
convivem homens e Deuses”, com o santuário de
ITSUKUSHIMA dedicado à guardiã dos mares, construído parcialmente sobre o mar. Tempo para visitar o
templo, passear pelo seu bonito centro e almoçar.
Retorno ao nosso hotel em Hiroshima. Jantar incluído.
Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar
sem afetar o seu conteúdo.

Opção 1
ID: 19268
DBL
T.Alt
€ 1851
T. Med € 1851
T.Baix € 1819

MEDITERRÂNEO

(OPÇ. 3) OURO, JADE E BAMBU
DIAS 1 - 7 COMO EM OPÇ. 2
08 SEX. Osaka - Engyo-ji - Himeji - Okayama.Sairemos ao Monte SHOSHA, onde se encontra o complexo de templos de ENGYO-JI com uma história de
mais de 1.000 anos, onde foi filmado “o último
Samurai”. Subida de teleférico. Sairemos rumo a
HIMEJI, ingresso incluído para visitar o seu imenso
castelo que exibe a arquitetura dos castelos japoneses. Almoço incluído em um restaurante local.
Continuaremos rumo a OKAYAMA, visitaremos
Korakuen, um dos mais belos jardins do Japão, com
seus lagos, cachoeiras e tradicionais casa de chá.

PREÇOS POR PESSOA

ATLÂNTICO

08 SEX. Osaka.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

Out.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20:
06, 13, 20, 27
Dez.20:
04, 11, 18, 25
Jan.21: 01, 08, 15, 22, 29
Fev.21:
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26
Mar.21:

PENINSULA IBÉRICA

07 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico templo budista construído em 752 onde se destaca
o Buda Gigante, sendo delicioso fotografar, acariciar
e alimentar os cervos que passeiam pelo seu parque.
Almoço incluído. Posteriormente sairemos para
conhecer o templo budista de HORYU-JI, Patrimônio
da Humanidade, um complexo que conta com seminário, mosteiro e templos, seu principal pagode é um
dos edifícios de madeira mais antigos que se conservam no mundo, também é considerado o templo
budista mais antigo do Japão e um importante lugar
de culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para
o começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a
segunda do Japão. Faremos um passeio por Dotonbori,
bairro repleto de luzes e atividades à noite.

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
03, 10, 17, 24
Mai.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20:
05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
Ago.20:
Set.20:
04, 11, 18, 25

ECONÔMICA

(OPÇ. 2) GRANDES CAPITAIS
DIAS 1 - 5 COMO EM OPÇ. 1
06 QUA. Tóquio- Quioto.Viajaremos de TREM BALA para QUIOTO. Sairemos
logo cedo, em pouco mais de duas horas nosso trem
faz quase 500 km, ou seja, a distância que separa as
duas cidades. Disporemos de todo o dia na cidade
sede da corte Imperial e antiga capital do Japão de
794 a 1868. Esta localidade, durante a Segunda
Guerra Mundial, foi a única grande cidade japonesa
que não foi bombardeada, por tal motivo conserva
seu riquíssimo patrimônio artístico; em Quioto foi
assinado, em 1997, o protocolo que busca limitar as
emissões de gases de efeito estufa. Faremos uma visita panorâmica à cidade com guia local; durante a
visita conheceremos (ingressos incluídos) o maravilhoso Santuário Xintoísta de Fushimi Inari; o Templo
de Kinkakuji e o Palaço Imperial. Posteriormente
disporemos de tempo para passear em GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular por causa de
suas Gueixas. Tempo livre.

DESDE 1819€-DÍAS 6/8/10

MAIS INCLUÍDO

05 TER. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de
aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia
por essa cidade simplesmente impressionante! Sua
frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz. Faremos uma breve
parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem
mais bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em
pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são
enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de
vento. Logo seguiremos para o famoso Cruzamento
de Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa.
Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante
Avenida de Omotesando. Contornaremos a parte
mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos
uma parada para visitar a famosa Ponte de Nijubashi.
Atravessaremos o bairro de Akihabara, a “Cidade

1

ORIENTE MEDIO

04 SEG. Pekim- Tóquio.Depois do café da manha, translado à aeroporto (voo
incluído).
Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de
fronteira e alfândega um assistente (normalmente de
língua espanhola, embora em ocasiões possa ser em
inglês) estará à sua espera. O mesmo lhe proporcionará as informações básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus
regulares (SHUTTLE BUS) que efetuam translados do
aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do
hotel. Conheceremos os integrantes de nosso grupo e,
depois disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos
o metrô (bilhetes incluídos) em direção à região de
Shinjuku. O metrô de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais
ativo do mundo! Você poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte
coletivo. Depois, vamos dar um passeo até o restaurante. Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de boas-vindas em um
restaurante local e retorno ao hotel, novamente de
metrô, acompanhados de nosso guia.
NOTA: Se o seu voo chegar à tarde, o transporte de
metro e o jantar podem ser realizados no dia seguinte,
durante a tarde noite.

1

ASIA E OCEANIA

03 DOM. Pequim.Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e grandiosa obra arquitetônica, cuja história
abrange mais de 2.000 anos. Incluímos o funicular
para a subida e a descida da Grande Muralha. Ao
retornar a Pequim pararemos no distrito 798 com sua
arte contemporânea localizada em uma antiga fábrica militar. Hoje visitaremos tambem o TEMPLO DO
CEU, um dos maiores complexos sacros do país, declarado patrimônio da humanidade. Depois conheceremos a medicina tradicional chinesa, que desde há
séculos se apoia na teoria de que a nossa saúde está
relacionada com a saúde dos pés. Vamos descontrair-nos com uma massagem nos pés. Vocè receberá
tambén uma aula de Taichi. A seguir, regresso ao
hotel e nos despedimos de Pequim com un jantar de
pato lacado incluído.

1
Hiroshima

ESPANHOL

AMÉRICA

02 SAB. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido
como “a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também teremos a oportunidade de conhecer o
Parque Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um
dos melhores jardins imperiais conservados em
Pequim. Podemos subir até o topo da colina de ter as
melhores vistas (se o dia é claro), na cidade proibida.
Vale a pena o esforço. Continuamos a Praça Tian An
Men, uma das maiores do mundo, e de fora poderemos
apreciar o Grande Teatro Nacional, teatro da ópera
de Pequim. Almoço incluído. À tarde, visita ao Palácio
de Verão, que era um jardim de verão para os da casa
imperial da Dinastia Qing. Incluímos uma excursão
em triciclo (bicicleta típica de três rodas) pelos bairros
tradicionais de Pequim, conhecidos como Hutong.
Nesta região poderemos ver o estilo tão característico de vida dos residentes destes bairros populares,
visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa
tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os
seus recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

Quioto
1

O

(OPÇ. 1) PEQUIM E TÓQUIO
01 SEX. Pequim.Bem-vindos à China. Translado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade,
faremos um translado na famosa rua Wangfujing
cheia de lojas, vida, atividade, e restaurantes. Jantar
incluido. Regresso ao hotel.

Pequim
3

ADE

Pequim e Tóquio Opção 2
Grandes Capitais Opção 3
Ouro, jade e bambu
Opção 1

2 Tóquio

2

DESDE 2255€-DÍAS 7/11/13
DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1)
Abr.20:
14, 21, 28
Mai.20:
05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
Jul.20:
04, 11, 18, 25
Ago.20:
Set.20: 01, 08, 15, 22, 29

Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
03, 17
01, 15, 29
12, 26
09, 23
09, 23

(Opç. 2 y 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Abr.20:
07 Jan.21:
05, 19
Nov.20:
10, 24 Fev.21:
02, 16
02, 16, 30
Dez.20:
08, 22 Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID: 19467
DBL
IND
T.Alt
T. Med
T.Baix

€
€
€

2298
2298
2255

2894
2894
2851

Opção 2
ID: 19464
DBL
IND
3367
3367
3298

Opção 3
ID: 19465
DBL
IND

4314
4314
4245

3947
3947
3894

4947
4947
4894

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o
passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/
inglês. De acordo com número total de viajantes inscritos
será realizado em um ou dois idiomas (sempre em espanhol,
em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam solicitar
um depósito em dinheiro ou uma cópia de seu cartão de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito poderá
ser recuperado no dia de saída caso você não tenha efetuado
nenhuma despesa no hotel. No Japão não é frequente encontrar quartos duplos com cama de casal. Na maioria das vezes
consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de
férias, festejos ou feriados nacionais em destinos como o
Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13
a 15 de agosto) ou a China (Día Nacional de 01 a 07 de
Outubro, Ano Novo Chinês de 12 Fevereiro 2021), pode ocorrer
um maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito
mais lento nas estradas e o alto volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de
Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por
pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da bagagem
não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar através do serviço de pacotes expresso a bagagem
dos passageiros que levem consigo mais quantidade do que a
autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão
ser pagas pelos viajantes portadores do referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de
todos bem como suas preferências. Europamundo oferece aos
nossos clientes a oportunidade de saborear a comida local no
destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha
internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e
o tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha Viagem".

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte
final do folheto e na sua página web “Minha Viagem” .

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais de Pequim,
Grande Muralha China seção Mutianyu em Pequim.
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Xangai, Tóquio.
• Traslado Noturno: Rua Wangfujing em Pequim, Shinjuku
em Tóquio.
• Entradas: Cidade Proibida, Parque Jingshan, Palácio de
Verão em Pequim, Grande Muralha China Mutianyu em
Pequim, Jardim Yuyuan, demostracão da Cerimônia do
Chá em Xangai, Metrô em Tóquio, Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji em Tóquio, Arakurayama Sengen Park
em Monte Fuji, Santuário Fuji Sengen em Kawaguchiko.
• Funicular: Grande Muralha China em Pequim.
• Trem Alta Velocidade: Pequim - Xangai.
• Voos incluidos: Xangai - Tóquio em classe econômica e
traslado de / para o aeroporto.
• 06 Almoços ou jantares incluidos em: Pequim, Pequim,
Pequim, Xangai, Tóquio, Tóquio.
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Quioto.
• Traslado Noturno: Tradicional Bairro de Gion em Quioto,
Dotonbori em Osaka.
• Entradas: Arakurayama Sengen Park em Monte Fuji,
Santuário Fuji Sengen em Kawaguchiko, Vilarejo Museu
em Iyasi No Sato Nenba, Museu Toyota, Templo de Tenryuji, Bosque de Bambu de Arashiyama, Santuário Fushimi
Inari, Palácio Imperial, Templo de Kinkaku-ji em Quioto,
Templo de Todai-ji e Templo de Horyu-ji em Nara.
• 01 Almoço ou Jantar incluido em: Nara
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Entradas: Templo Engyo-ji em Engyo-ji, Castelo em Himeji,
Korakuen Garden em Okayama, Templo Itsukushima,
Museu Memorial da Paz em Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa em Engyo-ji.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em: Himeji, Hiroshima.
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Novidade

ka

2
Pequim

Opção 1
Pequim, Xangai, Tóquio com o Monte Fuji
2
Imagens da China e do Japão Esencial Opção
Pequim, Xangai e Contrastes do Japão Opção 3

(OPÇ. 1) PEQUIM, XANGAI, TÓQUIO COM O MONTE FUJI
01 TER. Pequim.Bem-vindos à China. Translado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, faremos um
translado na famosa rua Wangfujing cheia de lojas, vida, atividade, e
restaurantes. Jantar incluido. Regresso ao hotel.
02 QUA. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como “a Cidade
Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também teremos a oportunidade de conhecer o Parque Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um
dos melhores jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir
até o topo da colina de ter as melhores vistas (se o dia é claro), na cidade
proibida. Vale a pena o esforço. Continuamos a Praça Tian An Men, uma
das maiores do mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro
Nacional, teatro da ópera de Pequim. Almoço incluído. À tarde, visita ao
Palácio de Verão, que era um jardim de verão para os da casa imperial
da Dinastia Qing. Incluímos uma excursão em triciclo (bicicleta típica
de três rodas) pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos como
Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão característico de vida
dos residentes destes bairros populares, visitar comércios típicos e,
inclusive, visitar uma casa tradicional de um hutong, um Siheyuan, com
todos os seus recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.
03 QUI. Pequim - Xangai.Excursão A Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e grandiosa
obra arquitetônica, sua história abrange mais de 2.000 anos. Subiremos
e desceremos de funicular para visitar A Grande Muralha. Vamos nos
despedir de Beijing com um almoço incluído de pato laqueado.
Translado à estação para tomar o trem de Alta Velocidade com destino
a XANGAI. Chegada, translado ao hotel e alojamento.
04 SEX. Xangai.De manhã faremos uma visita a esta impressionante cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong com seus arranha-céus. Faremos a
travessia de ferry-boat pelo rio de Xangai onde desfrutaremos de uma
excelente vista para as duas partes da cidade.Pasaremos pelas ruas da
Cidade Velha e o Jardím Yuyuan, espectacular jardim privado onde foi
possivel combinar a frondosa vegetaçao com os ancestrais pavilhoes,
pedras e cristalinas aguas. Apreciaremos uma demostração da Cerimônia
do Chá, bebida que desempenha um papel cultural importantíssimo na
China. Atravesaremos umo dos bairros mais conhecidos da capital,
Xintiandi. Almoço incluido. Seguiremos no Bairro de Tianzifang, a antiga
area residencial de imfluencia francesa com suas tradicionais estreitas e
labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas e galerias de arte . Finalizamos
a visita pelo malecom, conhecido como Bund com seus antigos edifícios
que nos recorda a influência comercial europeia.
05 SAB. Xangai- Tóquio.Depois do café da manha, translado à aeroporto (voo incluído).
Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e alfândega
um assistente (normalmente de língua espanhola, embora em ocasiões
possa ser em inglês) estará à sua espera. O mesmo lhe proporcionará as
informações básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel. Conheceremos
os integrantes de nosso grupo e, depois disso, faremos um passeio
noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes incluídos) em direção à região de
Shinjuku. O metrô de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku
sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver as
massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte
coletivo. Depois, vamos dar um passeo até o restaurante. Shinjuku é
uma das áreas com mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de
boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel, novamente de
metrô, acompanhados de nosso guia.
NOTA: Se o seu voo chegar à tarde, o transporte de metro e o jantar
podem ser realizados no dia seguinte, durante a tarde noite.
06 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente
cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz. Faremos uma breve parada no Templo
de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio.
Destacam-se as centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em
pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com
gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o
famoso Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais
abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso
ônibus pela elegante Avenida de Omotesando. Contornaremos a parte
mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada
para visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o bairro de
Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime japonês;
passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês.
Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a
famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local.
Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.
07 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko – Tóquio.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji. Belas paisagens durante
nossa rota. Primeiro conheceremos o ARAKURAYAMA SENGEN PARK,
com seus belos pagodes, onde você tem as melhores e mais populares
vistas do Monte Fuji. Prosseguiremos a KAWAGUCHIKO, chegaremos a
esta idílica cidade formada por pequenas casas, flores e montanhas
junto ao seu bonito lago. Quando chegarmos conheceremos o
SANTUÁRIO FUJI SENGEN, um lugar mágico, rodeado por árvores altas,
onde tradicionalmente começava o caminho/peregrinação para o
monte. Agradeceremos, no santuário, poder visitar este lugar cheio de
magia. Logo depois, também faremos um bonito passeio de barco pelo
lago de Kawaguchi. Após a hora do almoço subiremos rumo ao Monte
Fuji pela estrada que nos levará à “quinta estação”, entre espetaculares
bosques e vistas, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida ao Monte Fuji está
fechada por causa da neve ou por razões climáticas, portanto, nessas
datas chegaremos até o ponto autorizado.

Retorno a Tóquio e chegada prevista para o final da tarde.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai
precisar de uma noite adicional. Translado de saída para o aeroporto
não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor transporte
público para seu deslocamento.
(OPÇ. 2) IMAGENS DA CHINA E DO JAPÃO ESENCIAL
DIAS 1 - 6 COMO EM OPÇ. 1
07 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji. Belas paisagens durante
nossa rota. Primeiro conheceremos o ARAKURAYAMA SENGEN PARK,
com seus belos pagodes, onde você tem as melhores e mais populares
vistas do Monte Fuji. Prosseguiremos a KAWAGUCHIKO, chegaremos a
esta idílica cidade formada por pequenas casas, flores e montanhas
junto ao seu bonito lago. Quando chegarmos conheceremos o
SANTUÁRIO FUJI SENGEN, um lugar mágico, rodeado por árvores altas,
onde tradicionalmente começava o caminho/peregrinação para o
monte. Agradeceremos, no santuário, poder visitar este lugar cheio de
magia. Logo depois, também faremos um bonito passeio de barco pelo
lago de Kawaguchi. Após a hora do almoço subiremos rumo ao Monte
Fuji pela estrada que nos levará à “quinta estação”, entre espetaculares
bosques e vistas, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida ao Monte Fuji está
fechada por causa da neve ou por razões climáticas, portanto, nessas
datas chegaremos até o ponto autorizado.
Retorno a Kawaguchiko, você disporá de tempo para passear junto ao
seu lago. Ficaremos alojados em um Ryokan (hotéis tradicionais japoneses), desfrute de seu ONSEN (banho público). Jantar incluído.
Nota: No Ryokan, alguns quartos são de estilo japonês, acomodações em
tatames, e outro estilo ocidental. Em algumas ocasiões, o alojamento
poderá ser em hotel em estilo ocidental.
08 TER. Kawaguchiko- Iyashi No Sato Nenba- Toyota- Quioto.De manhã, seguindo pela bela estrada que contorna os lagos conheceremos IYASHI NO SATO NENBA, este pequeno vilarejo foi destruído por um
ciclone em 1966, posteriormente foi recuperado como um vilarejo-museu
ao ar livre típico das montanhas. Suas casas tradicionais foram transformadas em lojas de artesanato, restaurantes, museus tradicionais. Depois
admiraremos AS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas umas das mais
bonitas do Japão, com sua queda de água de 20 metros. Posteriormente
seguiremos para a reigão de Nagoya onde incluímos o ingresso para
entrar no MUSEU TOYOTA, um lugar imperdível para os amantes dos
automóveis. Continuaremos rumo a QUIOTO chegada e alojamento.
09 QUA. Quioto.Hoje vamos ter o dia todo na cidade de QUIOTO que foi capital do Japão
desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede da corte Imperial. Esta
cidade, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a única grande cidade
japonesa que não foi bombardeada, por tal razão conserva seu riquíssimo patrimônio artístico. Em Quioto foi assinado em 1997 o protocolo
que busca limitar as emissões de gases de efeito estufa. Iniciaremos o
dia visitando Arashiyama, nos arredores de Quioto, veremos a Ponte
Togetsukyo, que significa ¨ponte que cruza a lua¨, a partir de onde
poderemos admirar um panorama maravilhoso. Visitaremos o Templo
Tenryuji, um dos ¨cinco grandes templos Zen de Quioto¨, declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, depois passearemos pelo seu
místico Bosque de Bambu. Também faremos uma visita aos principais
pontos da cidade. Conheceremos o maravilhoso santuário Xintoísta de
Fushimi Inari; o Palácio Imperial e o Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão
de ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio por GION,
o tradicional bairro cheio de vida e popular devido às suas Gueixas.
Tempo livre.
10 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico templo budista
construído em 752 onde se destaca o Buda Gigante, sendo delicioso
fotografar, acariciar e alimentar os cervos que passeiam pelo seu parque. Almoço incluído. Posteriormente sairemos para conhecer o templo
budista de HORYU-JI, Patrimônio da Humanidade, um complexo que
conta com seminário, mosteiro e templos, seu principal pagode é um dos
edifícios de madeira mais antigos que se conservam no mundo, também
é considerado o templo budista mais antigo do Japão e um importante
lugar de culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para o começo da
tarde. Estadia nesta moderna cidade, a segunda do Japão. Faremos um
passeio por Dotonbori, bairro repleto de luzes e atividades à noite.
11 SEX. Osaka.Após do café da manha, fim de nossos serviços.
(OPÇ. 3)PEQUIM, XANGAI E CONTRASTES DO JAPÃO
DIAS 1 - 10 COMO EM OPÇ. 2
11 SEX. Osaka - Engyo-ji - Himeji - Okayama.Sairemos ao Monte SHOSHA, onde se encontra o complexo de templos de
ENGYO-JI com uma história de mais de 1.000 anos, onde foi filmado “o
último Samurai”. Subida de teleférico. Sairemos rumo a HIMEJI, ingresso
incluído para visitar o seu imenso castelo que exibe a arquitetura dos castelos japoneses. Almoço incluído em um restaurante local. Continuaremos
rumo a OKAYAMA, visitaremos Korakuen, um dos mais belos jardins do
Japão, com seus lagos, cachoeiras e tradicionais casa de chá.
12 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- Itsukushima- Hiroshima.Sairemos rumo a KURASHIKI, cidade que apresenta um centro histórico
muito bem conservado. Tempo para passear neste encantador vilarejo
com uma atmosfera do passado. Seguiremos para HIROSHIMA, cidade
tristemente conhecida pelo bombardeio atômico sofrido em 1945 que
destruiu por completo a cidade; passearemos pelo Memorial da Paz,
pela cúpula da bomba e visitaremos o impressionante Museu da Paz.
Depois da guerra buscaremos a paz, embarcaremos em um ferry boat
para a ilha “onde convivem homens e Deuses”, com o santuário de
ITSUKUSHIMA dedicado à guardiã dos mares, construído parcialmente
sobre o mar. Tempo para visitar o templo, passear pelo seu bonito centro
e almoçar. Retorno ao nosso hotel em Hiroshima. Jantar incluído.
Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar sem afetar o seu
conteúdo.
13 DOM. Hiroshima.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

GUIA FALANDO EM

13 SEX. Osaka.Após do café da manha, fim de nossos serviços.
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€ 2479 3064 3590 4526 4202 5191
€ 2479 3064 3590 4526 4202 5191
€ 2452 3037 3574 4510 4181 5170

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o
passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/
inglês. De acordo com número total de viajantes inscritos
será realizado em um ou dois idiomas (sempre em espanhol,
em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam solicitar
um depósito em dinheiro ou uma cópia de seu cartão de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito poderá
ser recuperado no dia de saída caso você não tenha efetuado
nenhuma despesa no hotel. No Japão não é frequente encontrar quartos duplos com cama de casal. Na maioria das vezes
consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de
férias, festejos ou feriados nacionais em destinos como o
Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13
a 15 de agosto) ou a China (Día Nacional de 01 a 07 de
Outubro, Ano Novo Chinês de 12 Fevereiro 2021), pode ocorrer
um maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito
mais lento nas estradas e o alto volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de
Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por
pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da bagagem
não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar através do serviço de pacotes expresso a bagagem
dos passageiros que levem consigo mais quantidade do que a
autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão
ser pagas pelos viajantes portadores do referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de
todos bem como suas preferências. Europamundo oferece aos
nossos clientes a oportunidade de saborear a comida local no
destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha
internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e
o tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha Viagem".

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte
final do folheto e na sua página web “Minha Viagem”

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Grande Muralha China seção Mutianyu em
Pequim, Triciclo pelos bairros tradicionais de Pequim.
• Barco: Passeio de barco em Tongli.
• Visita Panorâmica em: Pequim, Xangai, Tóquio.
• Traslado Noturno: Rua Wangfujing, Shinjuku em Tóquio.
• Entradas: Grande Muralha China Mutianyu, Templo do
Céu, massagem dos pés, aula de Taichi em Pequim, Cidade
Proibida, Parque Jingshan, Palácio de Verão em Pequim,
Mausoleu de Sun Yatsen e Templo Lingu em Nanjing,
Jardim do Humilde administrador em Suzhou, Jardim
Yuyuan, demostração da Cerimônia do Chá em Xangai,
Metrô em Tóquio, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji em Tóquio.
• Funicular: Grande Muralha China em Pequim.
• Trem Alta Velocidade: Pequim -Nanjing.
• Voos incluidos: Xangai - Tóquio em classe econômica e
traslado de / para o aeroporto..
• 07 Almoços ou Jantares Incluidos em: Pequim, Pequim,
Pequim, Suzhou, Xangai, Tóquio, Tóquio.
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Quioto.
• Traslado Noturno: Tradicional Bairro de Gion em Quioto,
Dotonbori em Osaka.
• Entradas: Arakurayama Sengen Park em Monte Fuji,
Santuário Fuji Sengen em Kawaguchiko, Vilarejo Museu em
Iyasi No Sato Nenba, Museu Toyota, Templo de Tenryu-ji,
Bosque de Bambu de Arashiyama, Santuário Fushimi Inari,
Palácio Imperial, Templo de Kinkaku-ji em Quioto, Templo
de Todai-ji e Templo de Horyu-ji em Nara.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em: Kawaguchiko,
Nara.
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Entradas: Templo Engyo-ji em Engyo-ji, Castelo em Himeji,
Korakuen Garden em Okayama, Templo Itsukushima,
Museu Memorial da Paz em Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa em Engyo-ji.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em: Himeji, Hiroshima.
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15 DOM. Hiroshima.Após do café da manha, fim de nossos serviços.
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ATÉ 15 DIAS

14 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- Itsukushima- Hiroshima.Sairemos rumo a KURASHIKI, cidade que apresenta um centro histórico muito bem conservado. Tempo para passear neste encantador
vilarejo com uma atmosfera do passado. Seguiremos para HIROSHIMA,
cidade tristemente conhecida pelo bombardeio atômico sofrido em
1945 que destruiu por completo a cidade; passearemos pelo Memorial
da Paz, pela cúpula da bomba e visitaremos o impressionante Museu
da Paz. Depois da guerra buscaremos a paz, embarcaremos em um
ferry boat para a ilha “onde convivem homens e Deuses”, com o santuário de ITSUKUSHIMA dedicado à guardiã dos mares, construído
parcialmente sobre o mar. Tempo para visitar o templo, passear pelo
seu bonito centro e almoçar. Retorno ao nosso hotel em Hiroshima.
Jantar incluído.
Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar sem afetar o seu
conteúdo.

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID: 19271
DBL
IND

CENTRAL

(OPÇ. 3) LENDAS DA CHINA E DO JAPÃO
DIAS 1 - 12 COMO EM OPÇ. 2
13 SEX. Osaka - Engyo-ji - Himeji - Okayama.Sairemos ao Monte SHOSHA, onde se encontra o complexo de templos
de ENGYO-JI com uma história de mais de 1.000 anos, onde foi filmado
“o último Samurai”. Subida de teleférico. Sairemos rumo a HIMEJI,
ingresso incluído para visitar o seu imenso castelo que exibe a arquitetura dos castelos japoneses. Almoço incluído em um restaurante local.
Continuaremos rumo a OKAYAMA, visitaremos Korakuen, um dos mais
belos jardins do Japão, com seus lagos, cachoeiras e tradicionais casa
de chá.

04, 11, 18, 25
01, 08, 22
06, 20
03, 17, 31
14, 28
14, 28

NÓRDICA

08 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente
cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz. Faremos uma breve parada no Templo
de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio.
Destacam-se as centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas
em pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados
com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para
o famoso Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais
abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos
espíritos do imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com
nosso ônibus pela elegante Avenida de Omotesando. Contornaremos a
parte mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma
parada para visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o
bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime
japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte
japonês. Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo

12 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico templo budista construído em 752 onde se destaca o Buda Gigante, sendo delicioso
fotografar, acariciar e alimentar os cervos que passeiam pelo seu
parque. Almoço incluído. Posteriormente sairemos para conhecer o
templo budista de HORYU-JI, Patrimônio da Humanidade, um complexo que conta com seminário, mosteiro e templos, seu principal pagode
é um dos edifícios de madeira mais antigos que se conservam no
mundo, também é considerado o templo budista mais antigo do Japão
e um importante lugar de culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para o começo da
tarde. Estadia nesta moderna cidade, a segunda do Japão. Faremos
um passeio por Dotonbori, bairro repleto de luzes e atividades à noite.

Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

MEDITERRÂNEO

07 SAB. Xangai- Tóquio.Depois do café da manha, translado à aeroporto (voo incluído).
Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e alfândega
um assistente (normalmente de língua espanhola, embora em ocasiões
possa ser em inglês) estará à sua espera. O mesmo lhe proporcionará
as informações básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno
serviço oferecido pelos ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que efetuam
translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois disso, faremos
um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo do mundo!
Você poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e
eficaz transporte coletivo. Depois, vamos dar um passeo até o restaurante. Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna da cidade.
Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao
hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.
NOTA: Se o seu voo chegar à tarde, o transporte de metro e o jantar
podem ser realizados no dia seguinte, durante a tarde noite.

11 QUA. Quioto.Hoje vamos ter o dia todo na cidade de QUIOTO que foi capital do
Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede da corte Imperial.
Esta cidade, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a única grande
cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal razão conserva seu
riquíssimo patrimônio artístico. Em Quioto foi assinado em 1997 o
protocolo que busca limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Iniciaremos o dia visitando Arashiyama, nos arredores de Quioto,
veremos a Ponte Togetsukyo, que significa ¨ponte que cruza a lua¨, a
partir de onde poderemos admirar um panorama maravilhoso.
Visitaremos o Templo Tenryuji, um dos ¨cinco grandes templos Zen de
Quioto¨, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, depois
passearemos pelo seu místico Bosque de Bambu. Também faremos
uma visita aos principais pontos da cidade. Conheceremos o maravilhoso santuário Xintoísta de Fushimi Inari; o Palácio Imperial e o
Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão de ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio por GION,
o tradicional bairro cheio de vida e popular devido às suas Gueixas.
Tempo livre.

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

ATLÂNTICO

06 SEX. Xangai.De manhã faremos uma visita a esta impressionante cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong com seus arranha-céus. Faremos
a travessia de ferry-boat pelo rio de Xangai onde desfrutaremos de
uma excelente vista para as duas partes da cidade.Pasaremos pelas
ruas da Cidade Velha e o Jardím Yuyuan, espectacular jardim privado
onde foi possivel combinar a frondosa vegetaçao com os ancestrais
pavilhoes, pedras e cristalinas aguas. Apreciaremos uma demostração
da Cerimônia do Chá, bebida que desempenha um papel cultural
importantíssimo na China. Atravesaremos umo dos bairros mais
conhecidos da capital, Xintiandi. Almoço incluido. Seguiremos no
Bairro de Tianzifang, a antiga area residencial de imfluencia francesa
com suas tradicionais estreitas e labirinticas ruas cheias de pequenhas
lojas e galerias de arte . Finalizamos a visita pelo malecom, conhecido
como Bund com seus antigos edifícios que nos recorda a influência
comercial europeia.

10 TER. Kawaguchiko- Iyashi No Sato Nenba- Toyota- Quioto.De manhã, seguindo pela bela estrada que contorna os lagos conheceremos IYASHI NO SATO NENBA, este pequeno vilarejo foi destruído por
um ciclone em 1966, posteriormente foi recuperado como um vilarejo-museu ao ar livre típico das montanhas. Suas casas tradicionais
foram transformadas em lojas de artesanato, restaurantes, museus
tradicionais. Depois admiraremos AS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas umas das mais bonitas do Japão, com sua queda de água de
20 metros. Posteriormente seguiremos para a reigão de Nagoya onde
incluímos o ingresso para entrar no MUSEU TOYOTA, um lugar imperdível para os amantes dos automóveis. Continuaremos rumo a QUIOTO
chegada e alojamento.

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:

PENINSULA IBÉRICA

05 QUI. Nanjing- Suzhou- Tongli- Xangai.Sairemos rumo a SUZHOU com seus maravilhosos jardins declarados
patrimônio da humanidade. Esta cidade foi a principal produtora de
seda do mundo, que sempre esteve associada à beleza e elegância.
Entraremos (entrada incluida) no Jardim do Humilde Administrador.
Disporemos de tempo livre para passear pela pitoresca Pingjian Road.
Almoço incluído. Depois iremos para TONGLI, encantadora cidade
lacustre com suas pequenas casas junto dos canais e de suas gôndolas.
Faremos um bonito passeio de barco. Continuaremos rumo a XANGAI.
Alojamento.

(OPÇ. 2) PEQUIM, XANGAI E JAPÃO ESSENCIAL
DIAS 1 - 8 COMO EM OPÇ. 1
09 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji. Belas paisagens durante nossa rota. Primeiro conheceremos o ARAKURAYAMA SENGEN
PARK, com seus belos pagodes, onde você tem as melhores e mais
populares vistas do Monte Fuji. Prosseguiremos a KAWAGUCHIKO,
chegaremos a esta idílica cidade formada por pequenas casas, flores e
montanhas junto ao seu bonito lago. Quando chegarmos conheceremos o SANTUÁRIO FUJI SENGEN, um lugar mágico, rodeado por árvores altas, onde tradicionalmente começava o caminho/peregrinação
para o monte. Agradeceremos, no santuário, poder visitar este lugar
cheio de magia. Logo depois, também faremos um bonito passeio de
barco pelo lago de Kawaguchi. Após a hora do almoço subiremos rumo
ao Monte Fuji pela estrada que nos levará à “quinta estação”, entre
espetaculares bosques e vistas, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida ao Monte Fuji
está fechada por causa da neve ou por razões climáticas, portanto,
nessas datas chegaremos até o ponto autorizado.
Retorno a Kawaguchiko, você disporá de tempo para passear junto ao
seu lago. Ficaremos alojados em um Ryokan (hotéis tradicionais japoneses), desfrute de seu ONSEN (banho público). Jantar incluído.
Nota: No Ryokan, alguns quartos são de estilo japonês, acomodações
em tatames, e outro estilo ocidental. Em algumas ocasiões, o alojamento poderá ser em hotel em estilo ocidental.

DESDE 2452€-DÍAS 9/13/15

ECONÔMICA

04 QUA. Pequim- Nanjing.Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos cedo para
tomar o trem de alta velocidade. Em pouco mais de 4 horas nosso trem
faz quase 1.000 km, ou seja, a distância que separa a cidade de Pequim
da cidade de Nanjing. Por volta das 12h30 chegaremos a NANJING,
cidade de oito milhões de habitantes considerada por muitos como a
mais agradável da China. Ficaremos surpreendidos pela atividade e
pela vida comercial desta moderna metrópole. Conheceremos a
Montanha Púrpura, onde visitaremos o Mausoléu de SUN YAT-SEN e o
pitoresco Templo Lingu. Posteriormente disporemos de tempo livre.

09 SEG. Tóquio.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

Mt. Fuji

MAIS INCLUÍDO

03 TER. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como “a Cidade
Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também teremos a oportunidade de conhecer o Parque Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um
dos melhores jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir
até o topo da colina de ter as melhores vistas (se o dia é claro), na
cidade proibida. Vale a pena o esforço. Continuamos a Praça Tian An
Men, uma das maiores do mundo, e de fora poderemos apreciar o
Grande Teatro Nacional, teatro da ópera de Pequim. Almoço incluído.
À tarde, visita ao Palácio de Verão, que era um jardim de verão para os
da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos uma excursão em triciclo
(bicicleta típica de três rodas) pelos bairros tradicionais de Pequim,
conhecidos como Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão
característico de vida dos residentes destes bairros populares, visitar
comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa tradicional de um
hutong, um Siheyuan, com todos os seus recintos ao redor de um pátio.
Retorno ao hotel.

Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante
local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá estar
localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

Kawaguchiko
2 Tóquio
1

ORIENTE MEDIO

02 SEG. Pequim.Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e grandiosa obra arquitetônica, cuja história abrange mais de 2.000 anos.
Incluímos o funicular para a subida e a descida da Grande Muralha.
Ao retornar a Pequim pararemos no distrito 798 com sua arte contemporânea localizada em uma antiga fábrica militar. Hoje visitaremos
tambem o TEMPLO DO CEU, um dos maiores complexos sacros do país,
declarado patrimônio da humanidade. Depois conheceremos a medicina tradicional chinesa, que desde há séculos se apoia na teoria de
que a nossa saúde está relacionada com a saúde dos pés. Vamos descontrair-nos com uma massagem nos pés. Vocè receberá tambén uma
aula de Taichi. A seguir, regresso ao hotel e nos despedimos de Pequim
com un jantar de pato lacado incluído.

1 Nanjing
Xangai
2

Quioto
2
Okayama
1
1
1
Osaka
Hiroshima

ASIA E OCEANIA

(OPÇ. 1) TRIÂNGULO ASIÁTICO
01 DOM. Pequim.Bem-vindos à China. Translado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, faremos um
translado na famosa rua Wangfujing cheia de lojas, vida, atividade, e
restaurantes. Jantar incluido. Regresso ao hotel.

ESPANHOL

3
Pequim

AMÉRICA

Triângulo Asiático
Opção 2
Pequim, Xangai e Japão Essencial
Lendas da China e do Japão Opção 3
Opção 1

AMÉRICA
ASIA E OCEANIA

DIS

ORIENTE MEDIO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DESDE 2819€-DÍAS11/15/17
DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PENINSULA IBÉRICA
ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO
NÓRDICA
CENTRAL
ATÉ 15 DIAS

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20
04, 18
01, 15, 29
12, 26
12, 26

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID: 19274

MAIS DE 15 DIAS

NIBILID
PO

NLINE

O

MAIS INCLUÍDO

ESPANHOL
ADE

ECONÔMICA

GUIA FALANDO EM

T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL
€ 2851
€ 2851
€ 2819

INDIV

DBL
€ 3979
€ 3979
€ 3957

INDIV

DBL
€ 4585
€ 4585
€ 4564

INDIV

3622
3622
3590

Opção 2
ID:19275

T.Alt
T. Med
T.Baixa
Opção 3
ID: 19276

T.Alt
T. Med
T.Baixa

5107
5107
5085

5766
5766
5745

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também
em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam
solicitar um depósito em dinheiro ou uma cópia de
seu cartão de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito poderá ser recuperado no dia de
saída caso você não tenha efetuado nenhuma despesa no hotel. No Japão não é frequente encontrar
quartos duplos com cama de casal. Na maioria das
vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em destinos como o Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05
de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) ou a China (Día
Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano Novo Chinês de
12 Fevereiro 2021), pode ocorrer um maior atraso nas
visitas programadas devido ao trânsito mais lento
nas estradas e o alto volume de pessoas que visitam
os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de
trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona
o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso de mão.
Caso a totalidade da bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar
através do serviço de pacotes expresso a bagagem
dos passageiros que levem consigo mais quantidade
do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais
envios deverão ser pagas pelos viajantes portadores
do referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas
das pessoas que viajam em nossos grupos dificultam
a satisfação de todos bem como suas preferências.
Europamundo oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a comida local no destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha
internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê no site
"Minha Viagem".
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China Essencial com Tóquio
China Espiritual e Japão Essencial Opção 2
Clássicos da China e do Japão Opção3
Opção 1

(OPÇ. 1) CHINA ESSENCIAL COM TÓQUIO
01 SEX. Pequim.Bem-vindos à China. Translado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, faremos
um translado na famosa rua Wangfujing cheia de lojas, vida,
atividade, e restaurantes. Jantar incluido. Regresso ao hotel.
02 SAB. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como “a
Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também
teremos a oportunidade de conhecer o Parque Jingshan,
onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir até o topo da
colina de ter as melhores vistas (se o dia é claro), na cidade
proibida. Vale a pena o esforço. Continuamos a Praça Tian An
Men, uma das maiores do mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro Nacional, teatro da ópera de Pequim.
Almoço incluído. À tarde, visita ao Palácio de Verão, que era
um jardim de verão para os da casa imperial da Dinastia Qing.
Incluímos uma excursão em triciclo (bicicleta típica de três
rodas) pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos como
Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão característico de vida dos residentes destes bairros populares, visitar
comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa tradicional de
um hutong, um Siheyuan, com todos os seus recintos ao redor
de um pátio. Retorno ao hotel.
03 DOM. Pequim.Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular
e grandiosa obra arquitetônica, cuja história abrange mais
de 2.000 anos. Incluímos o funicular para a subida e a descida da Grande Muralha. Ao retornar a Pequim pararemos
no distrito 798 com sua arte contemporânea localizada em
uma antiga fábrica militar. Hoje visitaremos tambem o
TEMPLO DO CEU, um dos maiores complexos sacros do país,
declarado patrimônio da humanidade. Depois conheceremos a medicina tradicional chinesa, que desde há séculos se
apoia na teoria de que a nossa saúde está relacionada com
a saúde dos pés. Vamos descontrair-nos com uma massagem nos pés. Vocè receberá tambén uma aula de Taichi. A
seguir, regresso ao hotel e nos despedimos de Pequim com
un jantar de pato lacado incluído.
04 SEG. Pequim- Taian- Qufu.Depois do café da manhã translado à estação de trem,
tomaremos um dos moderníssimos trens de alta velocidade
da China. Em apenas duas horas, a 300 km/hora, chegaremos a TAIAN, ao pé do monte Taishan, considerada a montanha mais sagrada da China. Visitaremos o Templo DAI,
magnífico complexo de templos Taoístas do século XI, aqui é
o início da rota dos peregrinos. Almoço incluído. Depois
subiremos de teleférico até as “Portas do Ceú” da montanha
sagrada… sendo necessário fazer a última etapa caminhando, subiremos sua escada íngreme entre centenas de peregrinos. No final da tarde, em nosso ônibus, viajaremos para
QUFU, a cidade de Confúcio.
05 TER. Qufu - Xuzhou.Visitaremos a cidade de Confúcio, pensador chinês do século V a.C. e criador do confucionismo. Faremos uma visita e
entraremos na Mansão e no Templo de Confúcio.

Continuação do trajeto rumo a XUZHOU. Almoço incluído .
Conheceremos o impressionante Mausoléu subterrâneo do
imperador da dinastia Han, onde nos surpreenderemos
vendo o museu do Exército de Terracota (similares, mas em
tamanho pequeno, às famosíssimas esculturas de Xian).
Depois disso, passaremos de ônibus pelo belo lago Yunlong,
localizado no centro da cidade. Alojamento.
06 QUA. Xuzhou- Nanjing.Sairemos cedo de Xuzhou. Por volta das 12h30 chegaremos
a NANJING, cidade de oito milhões de habitantes considerada por muitos como a mais agradável da China. Ficaremos
surpreendidos pela atividade e pela vida comercial desta
moderna metrópole. Conheceremos a Montanha Púrpura,
onde visitaremos o Mausoléu de SUN YAT-sen e o pitoresco
Templo Lingu. Posteriormente disporemos de tempo livre.
07 QUI. Nanjing- Suzhou- Tongli- Xangai.Sairemos rumo a SUZHOU com seus maravilhosos jardins
declarados patrimônio da humanidade. Esta cidade foi a
principal produtora de seda do mundo, que sempre esteve
associada à beleza e elegância. Entraremos (entrada incluida) no Jardim do Humilde Administrador. Disporemos de
tempo livre para passear pela pitoresca Pingjian Road.
Almoço incluído. Depois iremos para TONGLI, encantadora
cidade lacustre com suas pequenas casas junto dos canais e
de suas gôndolas. Faremos um bonito passeio de barco.
Continuaremos rumo a XANGAI. Alojamento.
08 SEX. Xangai.De manhã faremos uma visita a esta impressionante cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong com seus
arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-boat pelo rio de
Xangai onde desfrutaremos de uma excelente vista para as
duas partes da cidade.Pasaremos pelas ruas da Cidade
Velha e o Jardím Yuyuan, espectacular jardim privado onde
foi possivel combinar a frondosa vegetaçao com os ancestrais pavilhoes, pedras e cristalinas aguas. Apreciaremos
uma demostração da Cerimônia do Chá, bebida que desempenha um papel cultural importantíssimo na China.
Atravesaremos umo dos bairros mais conhecidos da capital, Xintiandi. Almoço incluido. Seguiremos no Bairro de
Tianzifang, a antiga area residencial de imfluencia francesa
com suas tradicionais estreitas e labirinticas ruas cheias de
pequenhas lojas e galerias de arte . Finalizamos a visita
pelo malecom, conhecido como Bund com seus antigos edifícios que nos recorda a influência comercial europeia.
09 SAB. Xangai- Tóquio.Depois do café da manha, translado à aeroporto (voo incluído).
Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e
alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola, embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à sua
espera. O mesmo lhe proporcionará as informações básicas
iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois
disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô
(bilhetes incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô

AMÉRICA
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ATÉ 15 DIAS

17 DOM. Hiroshima.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

CENTRAL

16 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- ItsukushimaHiroshima.Sairemos rumo a KURASHIKI, cidade que apresenta um centro histórico muito bem conservado. Tempo para passear
neste encantador vilarejo com uma atmosfera do passado.
Seguiremos para HIROSHIMA, cidade tristemente conhecida
pelo bombardeio atômico sofrido em 1945 que destruiu por
completo a cidade; passearemos pelo Memorial da Paz, pela
cúpula da bomba e visitaremos o impressionante Museu da
Paz. Depois da guerra buscaremos a paz, embarcaremos em
um ferry boat para a ilha “onde convivem homens e Deuses”,
com o santuário de ITSUKUSHIMA dedicado à guardiã dos
mares, construído parcialmente sobre o mar. Tempo para
visitar o templo, passear pelo seu bonito centro e almoçar.
Retorno ao nosso hotel em Hiroshima. Jantar incluído.
Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar sem afetar o seu conteúdo.

NÓRDICA

(OPÇ. 3) CLÁSSICOS DA CHINA E DO JAPÃO
DIAS 1 - 14 COMO EM OPÇ. 2
15 SEX. Osaka - Engyo-ji - Himeji - Okayama.Sairemos ao Monte SHOSHA, onde se encontra o complexo de
templos de ENGYO-JI com uma história de mais de 1.000
anos, onde foi filmado “o último Samurai”. Subida de teleférico. Sairemos rumo a HIMEJI, ingresso incluído para visitar o
seu imenso castelo que exibe a arquitetura dos castelos japoneses. Almoço incluído em um restaurante local.
Continuaremos rumo a OKAYAMA, visitaremos Korakuen, um
dos mais belos jardins do Japão, com seus lagos, cachoeiras e
tradicionais casa de chá.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol, seguro básico de viagem e café da manhã
tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais de Pequim, Grande Muralha
China seção Mutianyu, massagem nos
pés, aula de Taichi em Pequim.
• Barco: Passeio de barco em Tongli.
• Visita Panorâmica em: Pequim, Qufu,
Xangai, Tóquio.
• Traslado Noturno: Rua Wangfujing em
Pequim, Shinjuku em Tóquio.
• Entradas: Cidade Proibida, Parque
Jingshan, Palácio de Verão, Grande
Muralha China Mutianyu, Templo do
Céu, massagem dos pés, aula de Taichi
em Pequim, Templo Dai em Taian,
Mansão e Templo de Confúcio em Qufu,
Mausoléu subterráneo do imperador da
dinastia Han em Xuzhou, Mausoléu de
Sun Yatsen e Templo Lingu em Nanjing,
Jardim do Humilde administrador em
Suzhou, Jardim Yuyuan, demostração
da Cerimônia do Chá em Xangai, Metrô
em Tóquio, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji em Tóquio.
• Funicular: Grande Muralha China em
Pequim, Porta do Céu em Taian.
• Trem Alta Velocidade: Pequim - Taian.
• Voos incluidos: Xangai - Tóquio em classe econômica e traslado de / para o
aeroporto.
• 09 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Pequim, Pequim, Pequim, Taian, Xuzhou,
Suzhou, Xangai, Tóquio, Tóquio.
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Quioto.
• Traslado Noturno: Tradicional Bairro de
Gion em Quioto, Dotonbori em Osaka.
• Entradas: Arakurayama Sengen Park
em Monte Fuji, Santuário Fuji Sengen em
Kawaguchiko, Vilarejo Museu em Iyasi
No Sato Nenba, Museu Toyota, Templo
de Tenryu-ji, Bosque de Bambu de
Arashiyama, Santuário Fushimi Inari,
Palácio Imperial, Templo de Kinkaku-ji
em Quioto, Templo de Todai-ji e Templo
de Horyu-ji em Nara.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Kawaguchiko, Nara.
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Entradas: Templo Engyo-ji em Engyo-ji,
Castelo em Himeji, Korakuen Garden em
Okayama, Templo Itsukushima, Museu
Memorial da Paz em Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa em Engyo-ji.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Himeji, Hiroshima.

MEDITERRÂNEO

12 TER. Kawaguchiko- Iyashi No Sato Nenba- ToyotaQuioto.De manhã, seguindo pela bela estrada que contorna os lagos
conheceremos IYASHI NO SATO NENBA, este pequeno vilarejo
foi destruído por um ciclone em 1966, posteriormente foi
recuperado como um vilarejo-museu ao ar livre típico das
montanhas. Suas casas tradicionais foram transformadas em
lojas de artesanato, restaurantes, museus tradicionais.
Depois admiraremos AS CATARATAS DE SHIRAITO, considera-

15 SEX. Osaka.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

O PREÇO INCLUI

ATLÂNTICO

(OPÇ. 2) CHINA ESPIRITUAL E JAPÃO ESSENCIAL
DIAS 1 - 10 COMO EM OPÇ. 1
11 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji. Belas paisagens durante nossa rota. Primeiro conheceremos o
ARAKURAYAMA SENGEN PARK, com seus belos pagodes, onde
você tem as melhores e mais populares vistas do Monte Fuji.
Prosseguiremos a KAWAGUCHIKO, chegaremos a esta idílica
cidade formada por pequenas casas, flores e montanhas junto
ao seu bonito lago. Quando chegarmos conheceremos o
SANTUÁRIO FUJI SENGEN, um lugar mágico, rodeado por
árvores altas, onde tradicionalmente começava o caminho/
peregrinação para o monte. Agradeceremos, no santuário,
poder visitar este lugar cheio de magia. Logo depois, também
faremos um bonito passeio de barco pelo lago de Kawaguchi.
Após a hora do almoço subiremos rumo ao Monte Fuji pela
estrada que nos levará à “quinta estação”, entre espetaculares
bosques e vistas, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida ao
Monte Fuji está fechada por causa da neve ou por razões climáticas, portanto, nessas datas chegaremos até o ponto
autorizado.
Retorno a Kawaguchiko, você disporá de tempo para passear
junto ao seu lago. Ficaremos alojados em um Ryokan (hotéis
tradicionais japoneses), desfrute de seu ONSEN (banho público). Jantar incluído.
Nota: No Ryokan, alguns quartos são de estilo japonês, acomodações em tatames, e outro estilo ocidental. Em algumas ocasiões, o alojamento poderá ser em hotel em estilo ocidental.

14 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico templo budista construído em 752 onde se destaca o Buda
Gigante, sendo delicioso fotografar, acariciar e alimentar os
cervos que passeiam pelo seu parque. Almoço incluído.
Posteriormente sairemos para conhecer o templo budista de
HORYU-JI, Patrimônio da Humanidade, um complexo que
conta com seminário, mosteiro e templos, seu principal pagode é um dos edifícios de madeira mais antigos que se conservam no mundo, também é considerado o templo budista mais
antigo do Japão e um importante lugar de culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para o
começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a segunda
do Japão. Faremos um passeio por Dotonbori, bairro repleto
de luzes e atividades à noite.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

PENINSULA IBÉRICA

11 SEG. Tóquio.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

13 QUA. Quioto.Hoje vamos ter o dia todo na cidade de QUIOTO que foi capital do Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede
da corte Imperial. Esta cidade, durante a Segunda Guerra
Mundial, foi a única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal razão conserva seu riquíssimo patrimônio
artístico. Em Quioto foi assinado em 1997 o protocolo que
busca limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Iniciaremos o dia visitando Arashiyama, nos arredores de
Quioto, veremos a Ponte Togetsukyo, que significa ¨ponte que
cruza a lua¨, a partir de onde poderemos admirar um panorama maravilhoso. Visitaremos o Templo Tenryuji, um dos
¨cinco grandes templos Zen de Quioto¨, declarado Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO, depois passearemos pelo seu
místico Bosque de Bambu. Também faremos uma visita aos
principais pontos da cidade. Conheceremos o maravilhoso
santuário Xintoísta de Fushimi Inari; o Palácio Imperial e o
Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão de ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio
por GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular devido
às suas Gueixas. Tempo livre.

HOTÉIS PREVISTOS

ECONÔMICA

10 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade
simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus
bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz.
Faremos uma breve parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as
centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em
pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo
seguiremos para o famoso Cruzamento de Shibuya, que
dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos
para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do imperador
Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus pela
elegante Avenida de Omotesando. Contornaremos a parte
mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma
parada para visitar a famosa Ponte de Nijubashi.
Atravessaremos o bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o
centro do Mangá e Anime japonês; passaremos junto do
Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês.
Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo
Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um
restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

das umas das mais bonitas do Japão, com sua queda de água
de 20 metros. Posteriormente seguiremos para a reigão de
Nagoya onde incluímos o ingresso para entrar no MUSEU
TOYOTA, um lugar imperdível para os amantes dos automóveis. Continuaremos rumo a QUIOTO chegada e alojamento.

MAIS INCLUÍDO

de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o
centro de transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver
as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz
transporte coletivo. Depois, vamos dar um passeo até o restaurante. Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna da
cidade. Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante
local e retorno ao hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.
NOTA: Se o seu voo chegar à tarde, o transporte de metro e
o jantar podem ser realizados no dia seguinte, durante a
tarde noite.

ASIA E OCEANIA

1 Xuzhou

AMÉRICA
ASIA E OCEANIA

GUIA FALANDO EM

ESPANHOL
NIBILID
PO

ADE

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

MAIS INCLUÍDO

ORIENTE MEDIO

O

NLINE

DESDE 3011 €-DÍAS10/15/18
DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1)

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

NARA

(Opç. 2 y 3= Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Excluindo as siguientes datas:

Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

21
05, 19
02, 16, 30
13, 27
13, 27

PREÇOS POR PESSOA

T.Alt
T. Med
T.Baix

Opção 1
ID: 19277
DBL

IND

€
€
€

3761
3761
3761

3011
3011
3011

Opção 2
ID: 19278
DBL
IND
3952
3952
3851

4952
4952
4851

Opção 3
ID: 19279
DBL
IND
4617
4617
4511

5734
5734
5628

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro
no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em
um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe
possam solicitar um depósito em dinheiro ou
uma cópia de seu cartão de crédito na hora de
realizar seu check-in. Este depósito poderá ser
recuperado no dia de saída caso você não
tenha efetuado nenhuma despesa no hotel. No
Japão não é frequente encontrar quartos
duplos com cama de casal. Na maioria das
vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em destinos como o Japão (Golden Week,
de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de
agosto) ou a China (Día Nacional de 01 a 07 de
Outubro, Ano Novo Chinês de 12 Fevereiro
2021), pode ocorrer um maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais
lento nas estradas e o alto volume de pessoas
que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de Alta Velocidade é limitado e
isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por
pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade
da bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar através
do serviço de pacotes expresso a bagagem dos
passageiros que levem consigo mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos
viajantes portadores do referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e
culturas das pessoas que viajam em nossos
grupos dificultam a satisfação de todos bem
como suas preferências. Europamundo oferece aos nossos clientes a oportunidade de
saborear a comida local no destino visitado,
no entanto, outras refeições são de cozinha
internacional. Você poderá encontrar a lista
de restaurantes e o tipo de cardápio de cada
turnê no site "Minha Viagem".
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Japão Essencial com Pequim Opção 1
Sonhos da China e do Japão Opção 2
Japão Essencial e China Tradicional Opção3
(OPÇ. 1) JAPÃO ESSENCIAL COM PEQUIM
01 SAB. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e
alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola,
embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à sua espera.
O mesmo lhe proporcionará as informações básicas iniciais,
além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos
ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que efetuam translados do
aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois disso,
faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes
incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é
impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver as massas de
pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos dar um passeo até o restaurante. Shinjuku
é uma das áreas com mais vida noturna da cidade. Jantar
incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao
hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.
02 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade
simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus
bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz.
Faremos uma breve parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as
centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em pedra
e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com
gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos
para o famoso Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o
cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos para o Templo
de Meiji dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua
esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante
Avenida de Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita
do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para
visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o bairro
de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime
japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô,
o esporte japonês. Terminaremos nossa visita em Asakusa,
visitando o Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço
incluído em um restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.
03 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji. Belas paisagens durante nossa rota. Primeiro conheceremos o
ARAKURAYAMA SENGEN PARK, com seus belos pagodes, onde
você tem as melhores e mais populares vistas do Monte Fuji.
Prosseguiremos a KAWAGUCHIKO, chegaremos a esta idílica
cidade formada por pequenas casas, flores e montanhas junto
ao seu bonito lago. Quando chegarmos conheceremos o
SANTUÁRIO FUJI SENGEN, um lugar mágico, rodeado por
árvores altas, onde tradicionalmente começava o caminho/
peregrinação para o monte. Agradeceremos, no santuário,
poder visitar este lugar cheio de magia. Logo depois, também
faremos um bonito passeio de barco pelo lago de Kawaguchi.
Após a hora do almoço subiremos rumo ao Monte Fuji pela
estrada que nos levará à “quinta estação”, entre espetaculares bosques e vistas, chegaremos à altura de 2.305 metros.

Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida ao Monte
Fuji está fechada por causa da neve ou por razões climáticas,
portanto, nessas datas chegaremos até o ponto autorizado.
Retorno a Kawaguchiko, você disporá de tempo para passear
junto ao seu lago. Ficaremos alojados em um Ryokan (hotéis
tradicionais japoneses), desfrute de seu ONSEN (banho público). Jantar incluído.
Nota: No Ryokan, alguns quartos são de estilo japonês, acomodações em tatames, e outro estilo ocidental. Em algumas ocasiões, o alojamento poderá ser em hotel em estilo ocidental.
04 TER. Kawaguchiko- Iyashi No Sato Nenba- Toyota- Quioto.De manhã, seguindo pela bela estrada que contorna os lagos
conheceremos IYASHI NO SATO NENBA, este pequeno vilarejo
foi destruído por um ciclone em 1966, posteriormente foi
recuperado como um vilarejo-museu ao ar livre típico das
montanhas. Suas casas tradicionais foram transformadas em
lojas de artesanato, restaurantes, museus tradicionais. Depois
admiraremos AS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas
umas das mais bonitas do Japão, com sua queda de água de
20 metros. Posteriormente seguiremos para a reigão de
Nagoya onde incluímos o ingresso para entrar no MUSEU
TOYOTA, um lugar imperdível para os amantes dos automóveis. Continuaremos rumo a QUIOTO chegada e alojamento.
05 QUA. Quioto.Hoje vamos ter o dia todo na cidade de QUIOTO que foi capital
do Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede da
corte Imperial. Esta cidade, durante a Segunda Guerra
Mundial, foi a única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal razão conserva seu riquíssimo patrimônio
artístico. Em Quioto foi assinado em 1997 o protocolo que
busca limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Iniciaremos o dia visitando Arashiyama, nos arredores de
Quioto, veremos a Ponte Togetsukyo, que significa ¨ponte que
cruza a lua¨, a partir de onde poderemos admirar um panorama maravilhoso. Visitaremos o Templo Tenryuji, um dos
¨cinco grandes templos Zen de Quioto¨, declarado Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO, depois passearemos pelo seu
místico Bosque de Bambu. Também faremos uma visita aos
principais pontos da cidade. Conheceremos o maravilhoso
santuário Xintoísta de Fushimi Inari; o Palácio Imperial e o
Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão de ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio
por GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular devido
às suas Gueixas. Tempo livre.
06 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico templo budista construído em 752 onde se destaca o Buda
Gigante, sendo delicioso fotografar, acariciar e alimentar os
cervos que passeiam pelo seu parque. Almoço incluído.
Posteriormente sairemos para conhecer o templo budista de
HORYU-JI, Patrimônio da Humanidade, um complexo que
conta com seminário, mosteiro e templos, seu principal pagode é um dos edifícios de madeira mais antigos que se conservam no mundo, também é considerado o templo budista mais
antigo do Japão e um importante lugar de culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para o
começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a segunda
do Japão. Faremos um passeio por Dotonbori, bairro repleto
de luzes e atividades à noite.
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ATÉ 15 DIAS

18 TER. Xian.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

CENTRAL

12 QUA. Xuzhou- Nanjing.Sairemos cedo de Xuzhou. Por volta das 12h30 chegaremos a
NANJING, cidade de oito milhões de habitantes considerada
por muitos como a mais agradável da China. Ficaremos surpreendidos pela atividade e pela vida comercial desta
moderna metrópole. Conheceremos a Montanha Púrpura,
onde visitaremos o Mausoléu de SUN YAT-sen e o pitoresco
Templo Lingu. Posteriormente disporemos de tempo livre.

17 SEG. Xian.Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo cedo
visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus milhares
de guerreiros de argila de tamanho natural que foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos a XIAN, visitaremos o
PAGODE PEQUENA DO GANSO e assistiremos ao breve curso
de caligrafia chinesa. Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado, atravessaremos seu bairro muçulmano e
entraremos na mesquita, poderemos observar as múltiplas
culturas e religiões que deixaram seus vestígios neste país.
Também visitaremos, ingresso incluído, a TORRE DO TAMBOR,
onde poderemos contemplar um breve espetáculo de instrumentos tradicionais (não sempre garantido).Tempo livre.-

NÓRDICA

11 TER. Qufu - Xuzhou.Visitaremos a cidade de Confúcio, pensador chinês do século
V a.C. e criador do confucionismo. Faremos uma visita e
entraremos na Mansão e no Templo de Confúcio. Continuação
do trajeto rumo a XUZHOU. Almoço incluído . Conheceremos
o impressionante Mausoléu subterrâneo do imperador da
dinastia Han, onde nos surpreenderemos vendo o museu do
Exército de Terracota (similares, mas em tamanho pequeno,
às famosíssimas esculturas de Xian). Depois disso, passaremos de ônibus pelo belo lago Yunlong, localizado no centro da
cidade. Alojamento.

16 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- Sanmexia Xian.Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o TEMPLO
BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro e lugar de
estudos ao qual chegam budistas de todos os países do
mundo. Continuaremos nosso trajeto para SANMENXIA,
nesta histórica cidade veremos o rio Amarelo, conheceremos
o Templo Baoulon com seu alto pagode e visitaremos um dos
melhores museus da China: o Museu Guo com os carros funerários do antigo estado de Guo. Almoço incluído.
Continuaremos em direção a leste, passaremos ao pé do
Monte Hua, montanha sagrada. XIAN, chegada prevista para
o final da tarde.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais
de Pequim, Grande Muralha China seção
Mutianyu, massagem nos pés, aula de Taichi
em Pequim.
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto,
Pequim.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio,
Tradicional Bairro de Gion em Quioto,
Dotonbori em Osaka, Rua Wangfujing em
Pequim.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji em Tóquio, Arakurayama
Sengen Park em Monte Fuji, Santuário Fuji
Sengen em Kawaguchiko, Vilarejo Museu em
Iyasi No Sato Nenba, Museu Toyota, Templo
de Tenryu-ji, Bosque de Bambu de
Arashiyama, Santuário Fushimi Inari,
Palácio Imperial, Templo de Kinkaku-ji em
Quioto, Templo de Todai-ji e Templo de
Horyu-ji em Nara, Cidade Proibida, Parque
Jingshan, Palácio de Verão, Grande Muralha
China Mutianyu, Templo do Céu, massagem
dos pés, aula de Taichi em Pequim.
• Funicular: Grande Muralha China em
Pequim.
• Voos incluidos: Osaka - Pequim em classe
econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 07 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Tóquio, Tóquio, Kawaguchiko, Nara, Pequim,
Pequim, Pequim.
•
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Passeio de barco em Tongli.
• Visita Panorâmica em: Qufu, Xangai.
• Entradas: Templo Dai em Taian, Mansão e
Templo de Confúcio em Qufu, Mausoléu subterráneo do imperador da dinastia Han em
Xuzhou, Mausoléu de Sun Yatsen e Templo
Lingu em Nanjing, Jardim do Humilde administrador em Suzhou, Jardim Yuyuan,
demostração da Cerimônia do Chá em
Xangai.
• Funicular: Porta do Céu em Taian.
• Trem Alta Velocidade: Pequim - Taian.
• 04 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Taian, Xuzhou, Suzhou, Xangai.
•
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: Passeio de barco em Longmen.
• Visita Panorâmica em: Xian.
• Traslado Noturno: Cidade Velha em
Luoyang.
• Entradas: Templo budista do Cavalo Branco
em Luoyang, Grutas budistas em Longmen,
Templo Baoulon, Museu Guo em Sanmexia,
Museu do Exercito de Terracota, pequena
pagode do ganso,curso de caligrafia chinesa e breve espetáculo de instrumentos tradicionais na Torre do Tambor (não sempre
garantido) em Xian.
• Trem Alta Velocidade: Xangai - Luoyang.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Luoyang, Sanmexia.

MEDITERRÂNEO

(OPÇ. 2) SONHOS DA CHINA E DO JAPÃO
DIAS 1 - 9 COMO EM OPÇ. 1
10 SEG. Pequim- Taian- Qufu.Depois do café da manhã translado à estação de trem, tomaremos um dos moderníssimos trens de alta velocidade da
China. Em apenas duas horas, a 300 km/hora, chegaremos a
TAIAN, ao pé do monte Taishan, considerada a montanha
mais sagrada da China. Visitaremos o Templo DAI, magnífico
complexo de templos Taoístas do século XI, aqui é o início da
rota dos peregrinos. Almoço incluído. Depois subiremos de
teleférico até as “Portas do Ceú” da montanha sagrada…
sendo necessário fazer a última etapa caminhando, subiremos sua escada íngreme entre centenas de peregrinos. No
final da tarde, em nosso ônibus, viajaremos para QUFU, a
cidade de Confúcio.

(OPÇ. 3) JAPÃO ESSENCIAL E CHINA TRADICIONAL
DIAS 1 - 14 COMO EM OPÇ. 2
15 SAB. Xangai- Luoyang.Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos cedo
para tomar o trem de alta velocidade (saída prevista do
trem as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 5 horas nosso trem faz
quase 1.000 km, ou seja, a distância que separa a cidade de
Xangai da cidade de Luoyang. Chegada à estação de
LUOYANG. Almoço incluido. Conheceremos as impressionantes grutas budistas de LONGMEN, ao logo de mais de um
quilômetro, nas paredes rochosas do rio foram esculpidas
mais de 100.000 imagens de Buda. Faremos um passeio de
barco. Depois translado à cidade velha, adentraremos por
sua impressionante muralha onde poderemos desfrutar da
grande atividade tradicional e suas iluminadas ruas.

O PREÇO INCLUI

ATLÂNTICO

10 SEG. Pequim.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

15 SAB. Xangai.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

PENINSULA IBÉRICA

09 DOM. Pequim.Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e
grandiosa obra arquitetônica, cuja história abrange mais de
2.000 anos. Incluímos o funicular para a subida e a descida
da Grande Muralha. Ao retornar a Pequim pararemos no
distrito 798 com sua arte contemporânea localizada em uma
antiga fábrica militar. Hoje visitaremos tambem o TEMPLO
DO CEU, um dos maiores complexos sacros do país, declarado
patrimônio da humanidade. Depois conheceremos a medicina tradicional chinesa, que desde há séculos se apoia na
teoria de que a nossa saúde está relacionada com a saúde
dos pés. Vamos descontrair-nos com uma massagem nos pés.
Vocè receberá tambén uma aula de Taichi. A seguir, regresso
ao hotel e nos despedimos de Pequim com un jantar de pato
lacado incluído.

14 SEX. Xangai.De manhã faremos uma visita a esta impressionante cidade,
atravessaremos a zona financeira de Pudong com seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-boat pelo rio de
Xangai onde desfrutaremos de uma excelente vista para as
duas partes da cidade.Pasaremos pelas ruas da Cidade Velha
e o Jardím Yuyuan, espectacular jardim privado onde foi
possivel combinar a frondosa vegetaçao com os ancestrais
pavilhoes, pedras e cristalinas aguas. Apreciaremos uma
demostração da Cerimônia do Chá, bebida que desempenha
um papel cultural importantíssimo na China. Atravesaremos
umo dos bairros
mais conhecidos da capital, Xintiandi.
Almoço incluido. Seguiremos no Bairro de Tianzifang, a antiga area residencial de imfluencia francesa com suas tradicionais estreitas e labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas
e galerias de arte . Finalizamos a visita pelo malecom,
conhecido como Bund com seus antigos edifícios que nos
recorda a influência comercial europeia.

HOTÉIS PREVISTOS

ECONÔMICA

08 SAB. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como “a
Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também
teremos a oportunidade de conhecer o Parque Jingshan,
onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir até o topo da
colina de ter as melhores vistas (se o dia é claro), na cidade
proibida. Vale a pena o esforço. Continuamos a Praça Tian An
Men, uma das maiores do mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro Nacional, teatro da ópera de Pequim.
Almoço incluído. À tarde, visita ao Palácio de Verão, que era
um jardim de verão para os da casa imperial da Dinastia
Qing. Incluímos uma excursão em triciclo (bicicleta típica de
três rodas) pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos
como Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão característico de vida dos residentes destes bairros populares,
visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os seus recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

13 QUI. Nanjing- Suzhou- Tongli- Xangai.Sairemos rumo a SUZHOU com seus maravilhosos jardins
declarados patrimônio da humanidade. Esta cidade foi a
principal produtora de seda do mundo, que sempre esteve
associada à beleza e elegância. Entraremos (entrada incluida) no Jardim do Humilde Administrador. Disporemos de
tempo livre para passear pela pitoresca Pingjian Road.
Almoço incluído. Depois iremos para TONGLI, encantadora
cidade lacustre com suas pequenas casas junto dos canais e
de suas gôndolas. Faremos um bonito passeio de barco.
Continuaremos rumo a XANGAI. Alojamento.

MAIS INCLUÍDO

07 SEX. Osaka - Pequim.Café da manhã e Traslado de saída incluído em transporte
coletivo ao aeroporto para pegar o voo com destino a
PEQUIM (voo incluido). Chegada a Pequim, Capital da
República Popular da China. Traslado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, faremos
um translado na famosa rua Wangfujing cheia de lojas, vida,
atividade, e restaurantes. Jantar incluido. Regresso ao hotel.
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DESDE 2521 €-DÍAS 8/13/16/19
DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1)

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

FOTOGRAFIA - rene acosta
PEQUIM CIDADE PROIBIDA

Pérolas do Extremo Oriente

(Opç. 2 y 3= Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Excluindo as siguientes datas:

Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

23
07, 21
04, 18
01, 15
01, 15, 29

T.Alt
T. Med

€ 2638
€ 2638

T.Baixa € 2521
Opção 3
ID: 19282
DBL
T.Alt
T. Med

€ 4223
€ 4223

T.Baixa € 4106

IND

3170
3170
3053

IND

5117
5117
5000

Opção 2
ID: 19281
DBL
IND

3569
3569
3468

4356
4356
4255

Opção 4
ID: 19283
DBL
IND

4926
4926
4809

5958
5958
5841

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também
em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam
solicitar um depósito em dinheiro ou uma cópia de
seu cartão de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito poderá ser recuperado no dia de
saída caso você não tenha efetuado nenhuma despesa no hotel. No Japão não é frequente encontrar
quartos duplos com cama de casal. Na maioria das
vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em destinos como o Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05
de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) ou a China (Día
Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano Novo Chinês de
12 Fevereiro 2021), pode ocorrer um maior atraso nas
visitas programadas devido ao trânsito mais lento
nas estradas e o alto volume de pessoas que visitam
os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de
trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o
número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso de mão. Caso
a totalidade da bagagem não caiba nos bagageiros
do ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar através
do serviço de pacotes expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo mais quantidade do que a
autorizada. As despesas decorrentes de tais envios
deverão ser pagas pelos viajantes portadores do
referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas
das pessoas que viajam em nossos grupos dificultam
a satisfação de todos bem como suas preferências.
Europamundo oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a comida local no destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha
Viagem".
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Capitais do Japão e da China Espiritual
Enigmas do Japão e da China
Capitais do Japão e da Grande China

Opção 2

Opção 3

Opção 4

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID: 19280
DBL

Opção 1

(OPÇ. 1) PÉROLAS DO EXTREMO ORIENTE
01 SEG. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e alfândega um assistente (normalmente de língua
espanhola, embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à sua espera. O mesmo lhe proporcionará as informações básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno
serviço oferecido pelos ônibus regulares (SHUTTLE BUS)
que efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois
disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô
(bilhetes incluídos) em direção à região de Shinjuku. O
metrô de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku
sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você
poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos dar
um passeo até o restaurante. Shinjuku é uma das áreas
com mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de
boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel,
novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.
02 TER. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de
aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por
essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem
com áreas repletas de paz. Faremos uma breve parada
no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais
bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e
centenas de Jizos, divindades esculpidas em pedra e
consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados
com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo
seguiremos para o famoso Cruzamento de Shibuya, que
dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo.
Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do
imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com
nosso ônibus pela elegante Avenida de Omotesando.
Contornaremos a parte mais bonita do Palácio Imperial
e dos jardins. Faremos uma parada para visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o bairro de
Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e
Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos nossa
visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante
local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento
poderá estar localizado próximo ao aeroporto de Narita
de Tóquio.
03 QUA. Tóquio- Quioto.Viajaremos de TREM BALA para QUIOTO. Sairemos logo
cedo, em pouco mais de duas horas nosso trem faz quase
500 km, ou seja, a distância que separa as duas cidades.
Disporemos de todo o dia na cidade sede da corte
Imperial e antiga capital do Japão de 794 a 1868. Esta
localidade, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a
única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal motivo conserva seu riquíssimo patrimônio
artístico; em Quioto foi assinado, em 1997, o protocolo
que busca limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Faremos uma visita panorâmica à cidade com guia

local; durante a visita conheceremos (ingressos incluídos) o maravilhoso Santuário Xintoísta de Fushimi
Inari; o Templo de Kinkakuji e o Palaço Imperial.
Posteriormente disporemos de tempo para passear em
GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular por
causa de suas Gueixas. Tempo livre.
04 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico
templo budista construído em 752 onde se destaca o
Buda Gigante, sendo delicioso fotografar, acariciar e
alimentar os cervos que passeiam pelo seu parque.
Almoço incluído. Posteriormente sairemos para conhecer o templo budista de HORYU-JI, Patrimônio da
Humanidade, um complexo que conta com seminário,
mosteiro e templos, seu principal pagode é um dos edifícios de madeira mais antigos que se conservam no
mundo, também é considerado o templo budista mais
antigo do Japão e um importante lugar de culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para o
começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a
segunda do Japão. Faremos um passeio por Dotonbori,
bairro repleto de luzes e atividades à noite.
05 SEX. Osaka - Pequim.Café da manhã e Traslado de saída incluído em transporte coletivo ao aeroporto para pegar o voo com destino a PEQUIM (voo incluido). Chegada a Pequim, Capital
da República Popular da China. Traslado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade,
faremos um translado na famosa rua Wangfujing cheia
de lojas, vida, atividade, e restaurantes. Jantar incluido.
Regresso ao hotel.
06 SAB. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como
“a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também
teremos a oportunidade de conhecer o Parque Jingshan,
onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores jardins
imperiais conservados em Pequim. Podemos subir até o
topo da colina de ter as melhores vistas (se o dia é claro), na
cidade proibida. Vale a pena o esforço. Continuamos a
Praça Tian An Men, uma das maiores do mundo, e de fora
poderemos apreciar o Grande Teatro Nacional, teatro da
ópera de Pequim. Almoço incluído. À tarde, visita ao
Palácio de Verão, que era um jardim de verão para os da
casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos uma excursão
em triciclo (bicicleta típica de três rodas) pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos como Hutong. Nesta
região poderemos ver o estilo tão característico de vida
dos residentes destes bairros populares, visitar comércios
típicos e, inclusive, visitar uma casa tradicional de um
hutong, um Siheyuan, com todos os seus recintos ao redor
de um pátio. Retorno ao hotel.
07 DOM. Pequim.Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e grandiosa obra arquitetônica, cuja história
abrange mais de 2.000 anos. Incluímos o funicular para
a subida e a descida da Grande Muralha. Ao retornar a
Pequim pararemos no distrito 798 com sua arte contemporânea localizada em uma antiga fábrica militar.
Hoje visitaremos tambem o TEMPLO DO CEU, um dos
maiores complexos sacros do país, declarado patrimô-

AMÉRICA

Datong Pequim
Yungang1 3

(Serviços adicionais Opç. 2)
Barco: Passeio de barco em Tongli.
Visita Panorâmica em: Qufu, Xangai.
Entradas: Templo Dai em Taian, Mansão e
Templo de Confúcio em Qufu, Mausoléu subterráneo do imperador da dinastia Han em
Xuzhou, Mausoléu de Sun Yatsen e Templo
Lingu em Nanjing, Jardim do Humilde administrador em Suzhou, Jardim Yuyuan,
demostração da Cerimônia do Chá em
Xangai.
• Funicular: Porta do Céu em Taian.
• Trem Alta Velocidade: Pequim - Taian.
• 04 Almoços ou Jantares Incluidos em: Taian,
Xuzhou, Suzhou, Xangai.
•
•
•
•

(Serviços adicionais Opç. 3)
Barco: Passeio de barco em Longmen.
Visita Panorâmica em: Xian.
Traslado Noturno: Cidade Velha em
Luoyang.
• Entradas: Templo budista do Cavalo Branco
em Luoyang, Grutas budistas em Longmen,
Templo Baoulon, Museu Guo em Sanmexia,
Museu do Exercito de Terracota, pequena
pagode do ganso,curso de caligrafia chinesa
e breve espetáculo de instrumentos tradicionais na Torre do Tambor (não sempre
garantido) em Xian.
• Trem Alta Velocidade: Xangai - Luoyang.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Luoyang, Sanmexia.
• (Serviços adicionais Opç. 4)
• Entradas: Mansão do Clã Wang, Templos,
mansões e muralha em Ping Yao, Templo
Nanshan em Wutai, Grande Muralha em
Yanmenguan, Templo de Suspensão, Grutas
de Yungang em Datong, Vilarejo tradicional
chinês em Jiming Post.
• Trem Alta Velocidade: Xian - Lingfen.
• 03 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Mansão Clã Wang, Wutai, Yinkxian.

MAIS DE 15 DIAS

83

ATÉ 15 DIAS

19 SEX. Datong- Yungang- Jiming Post- Pequim.Nas imediações de DATONG conheceremos as GRUTAS DE
YUNGANG, o recinto mais impressionante de arte em grutas da China, com mais de 51 000 estátuas em suas 252
grutas escavadas no século V. Visitaremos logo JIMING
POST, pequeno vilarejo tradicional chinês que conserva
uma vida agradável e provinciana, criado como parada
de descanso para os correios que eram enviados pelo
imperador, protegido por potentes muralhas.
Continuaremos rumo a PEQUIM. Chegada prevista para a
metade da tarde.Fim dos nossos serviços. Verifique a
hora de seu voo para saber se vai precisar de uma noite
adicional. Translado de saída para o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor transporte público para seu deslocamento.

•
•
•
•

CENTRAL

(OPÇ. 3) ENIGMAS DO JAPÃO E DA CHINA
DIAS 1 - 12 COMO EM OPÇ. 2
13 SAB. Xangai- Luoyang.Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos
cedo para tomar o trem de alta velocidade (saída prevista do trem as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 5 horas nosso
trem faz quase 1.000 km, ou seja, a distância que separa a
cidade de Xangai da cidade de Luoyang. Chegada à estação de LUOYANG. Almoço incluido. Conheceremos as
impressionantes grutas budistas de LONGMEN, ao logo
de mais de um quilômetro, nas paredes rochosas do rio
foram esculpidas mais de 100.000 imagens de Buda.
Faremos um passeio de barco. Depois translado à cidade
velha, adentraremos por sua impressionante muralha
onde poderemos desfrutar da grande atividade tradicional e suas iluminadas ruas.

18 QUI. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo de
Suspensão - Datong.Seguindo por uma estrada de grande beleza paisagística,
situada entre montanhas, iremos a YANGMENGUAN não
muito longe dos limites da Mongólia, em um passo de
montanha, aqui conheceremos uma parte da GRANDE
MURALHA, poderemos caminhar com tranquilidade uma
vez que é uma região com um número muito limitado de
turistas. Depois disso viajaremos para YINGXIAN, tranquila poblaçao onde destaca sua pagode de madeira.
Almoço incluido.
Sairemos para o TEMPLO DE SUSPENSÃO ou Templo
Xuancong, localizado num enorme precipic¡o que inclui
elementos budistas, taoistas e confucianos. Iremos para
DATONG. Esta cidade conta com murahlas impressionantes e todo o seu centro histórico foi reconstuído.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais
de Pequim, Grande Muralha China seção
Mutianyu, massagem nos pés, aula de Taichi
em Pequim.
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto,
Pequim.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio,
Bairro tradicional de Gion em Quioto,
Dotonbori em Osaka, Rua Wangfujing em
Pequim.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji em Tóquio, Fushimi Inari,
Palácio Imperial, Templo de Kinkakuji em
Quioto, Templo de Todai-ji e Templo de
Horyu-ji em Nara, Cidade Proibida, Parque
Jingshan, Palácio de Verão, Grande Muralha
China Mutianyu, Templo do Céu, massagem
dos pés, aula de Taichi em Pequim.
• Funicular: Grande Muralha China em
Pequim.
• Trem Alta Velocidade: Tóquio - Quioto.
• Voos incluidos: Osaka - Pequim em classe
econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 06 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Tóquio, Tóquio, Nara, Pequim, Pequim,
Pequim.

NÓRDICA

13 SAB. Xangai.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

17 QUA. Pingyao- Wutai.Viajaremos rumo a um dos lugares espirituais mais emocionantes da China: a MONTANHA WUTAI, neste lugar,
entre montanhas verdes e bosques, está localizado um dos
centros do budismo lamaísta, mais de 40 mosteiros antigos
(e um número similar de mosteiros construídos nos últimos
anos) albergam uma numerosa comunidade de monges.
Visitaremos com nosso guia o Templo Nanshan, posteriormente reservaremos tempo livre para que você possa
procurar templos menos visitados onde poderá, com respeito, observar os monges. Jantar incluido.

O PREÇO INCLUI

MEDITERRÂNEO

12 SEX. Xangai.De manhã faremos uma visita a esta impressionante
cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong com
seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-boat
pelo rio de Xangai onde desfrutaremos de uma excelente
vista para as duas partes da cidade.Pasaremos pelas ruas
da Cidade Velha e o Jardím Yuyuan, espectacular jardim
privado onde foi possivel combinar a frondosa vegetaçao
com os ancestrais pavilhoes, pedras e cristalinas aguas.
Apreciaremos uma demostração da Cerimônia do Chá,
bebida que desempenha um papel cultural importantíssimo na China. Atravesaremos umo dos bairros
mais
conhecidos da capital, Xintiandi. Almoço incluido.
Seguiremos no Bairro de Tianzifang, a antiga area residencial de imfluencia francesa com suas tradicionais
estreitas e labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas e
galerias de arte . Finalizamos a visita pelo malecom,
conhecido como Bund com seus antigos edifícios que nos
recorda a influência comercial europeia.

(OPÇ. 4) CAPITAIS DO JAPÃO E DA GRANDE CHINA
DIAS 1 - 15 COMO EM OPÇ. 3
16 TER. Xian -Lingfen - Mansão clã Wang- Pingyao.Sairemos de Xian em um moderníssimo trem de alta velocidade, em menos de três horas chegaremos a Linfen,
onde nos dirigimos em nosso ônibus para a MANSÃO DO
CLÃ WANG, construída entre os séculos XVII e XIX pela
abastada família. Almoço incluído. Continuaremos rumo
a PINGYAO, a cidade histórica mais bem conservada da
China com 4000 edifícios antigos, declarada patrimônio
da humanidade, desfrutaremos desta encantadora cidade tradicional. Ingresso incluído que permite o acesso a
todos os templos, mansões e muralha da cidade.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

ATLÂNTICO

11 QUI. Nanjing- Suzhou- Tongli- Xangai.Sairemos rumo a SUZHOU com seus maravilhosos jardins
declarados patrimônio da humanidade. Esta cidade foi a
principal produtora de seda do mundo, que sempre esteve
associada à beleza e elegância. Entraremos (entrada
incluida) no Jardim do Humilde Administrador. Disporemos
de tempo livre para passear pela pitoresca Pingjian Road.
Almoço incluído. Depois iremos para TONGLI, encantadora
cidade lacustre com suas pequenas casas junto dos canais
e de suas gôndolas. Faremos um bonito passeio de barco.
Continuaremos rumo a XANGAI. Alojamento.

16 TER. Xian.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

HOTÉIS PREVISTOS

PENINSULA IBÉRICA

10 QUA. Xuzhou- Nanjing.Sairemos cedo de Xuzhou. Por volta das 12h30 chegaremos a NANJING, cidade de oito milhões de habitantes
considerada por muitos como a mais agradável da China.
Ficaremos surpreendidos pela atividade e pela vida
comercial desta moderna metrópole. Conheceremos a
Montanha Púrpura, onde visitaremos o Mausoléu de SUN
YAT-sen e o pitoresco Templo Lingu. Posteriormente disporemos de tempo livre.

15 SEG. Xian.Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo
cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus
milhares de guerreiros de argila de tamanho natural que
foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos a
XIAN, visitaremos o PAGODE PEQUENA DO GANSO e assistiremos ao breve curso de caligrafia chinesa.
Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado,
atravessaremos seu bairro muçulmano e entraremos na
mesquita, poderemos observar as múltiplas culturas e religiões que deixaram seus vestígios neste país. Também
visitaremos, ingresso incluído, a TORRE DO TAMBOR, onde
poderemos contemplar um breve espetáculo de instrumentos tradicionais (não sempre garantido).Tempo livre.-

Osaka

ECONÔMICA

09 TER. Qufu - Xuzhou.Visitaremos a cidade de Confúcio, pensador chinês do
século V a.C. e criador do confucionismo. Faremos uma
visita e entraremos na Mansão e no Templo de Confúcio.
Continuação do trajeto rumo a XUZHOU. Almoço incluído
. Conheceremos o impressionante Mausoléu subterrâneo
do imperador da dinastia Han, onde nos surpreenderemos vendo o museu do Exército de Terracota (similares,
mas em tamanho pequeno, às famosíssimas esculturas de
Xian). Depois disso, passaremos de ônibus pelo belo lago
Yunlong, localizado no centro da cidade. Alojamento.

14 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- Sanmexia
- Xian.Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o
TEMPLO BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro
e lugar de estudos ao qual chegam budistas de todos os
países do mundo. Continuaremos nosso trajeto para
SANMENXIA, nesta histórica cidade veremos o rio
Amarelo, conheceremos o Templo Baoulon com seu alto
pagode e visitaremos um dos melhores museus da China:
o Museu Guo com os carros funerários do antigo estado
de Guo. Almoço incluído. Continuaremos em direção a
leste, passaremos ao pé do Monte Hua, montanha sagrada. XIAN, chegada prevista para o final da tarde.

1

2
Tóquio

MAIS INCLUÍDO

(OPÇ. 2) CAPITAIS DO JAPÃO E DA CHINA ESPIRITUAL
DIAS 1 - 7 COMO EM OPÇ. 1
08 SEG. Pequim- Taian- Qufu.Depois do café da manhã translado à estação de trem,
tomaremos um dos moderníssimos trens de alta velocidade da China. Em apenas duas horas, a 300 km/hora,
chegaremos a TAIAN, ao pé do monte Taishan, considerada a montanha mais sagrada da China. Visitaremos o
Templo DAI, magnífico complexo de templos Taoístas do
século XI, aqui é o início da rota dos peregrinos. Almoço
incluído. Depois subiremos de teleférico até as “Portas do
Ceú” da montanha sagrada… sendo necessário fazer a
última etapa caminhando, subiremos sua escada íngreme
entre centenas de peregrinos. No final da tarde, em nosso
ônibus, viajaremos para QUFU, a cidade de Confúcio.

Quioto
1

1 Qufu
1 Xuzhou
2
1
Xian
LUOYANG 1 Nanjing
2 Xangai

ORIENTE MEDIO

08 SEG. Pequim.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

Wutai 1
Pingyao 1

ASIA E OCEANIA

nio da humanidade. Depois conheceremos a medicina
tradicional chinesa, que desde há séculos se apoia na
teoria de que a nossa saúde está relacionada com a saúde
dos pés. Vamos descontrair-nos com uma massagem nos
pés. Vocè receberá tambén uma aula de Taichi. A seguir,
regresso ao hotel e nos despedimos de Pequim com un
jantar de pato lacado incluído.

AMÉRICA

ESPANHOL
DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
PO

ADE

ASIA E OCEANIA

GUIA FALANDO EM

DESDE 3915€-DÍAS 15/20
DATAS DE SAÍDA

PENINSULA IBÉRICA
ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO
NÓRDICA
CENTRAL
ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
07, 21
04, 18
01, 15
01, 15, 29

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

ECONÔMICA

MAIS INCLUÍDO

ORIENTE MEDIO

O

NLINE

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID:19284
DBL
T.Alt

€ 3957

T. Med

€ 3957

T.Baixa € 3915

IND

4755
4755
4713

Opção 2
ID: 19285
DBL
IND

4936
4936
4883

5984
5984
5931

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam
solicitar um depósito em dinheiro ou uma cópia
de seu cartão de crédito na hora de realizar seu
check-in. Este depósito poderá ser recuperado no
dia de saída caso você não tenha efetuado
nenhuma despesa no hotel. No Japão não é frequente encontrar quartos duplos com cama de
casal. Na maioria das vezes consiste em quartos
com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais
em destinos como o Japão (Golden Week, de 29 de
abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) ou
a China (Día Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano
Novo Chinês de 12 Fevereiro 2021), pode ocorrer
um maior atraso nas visitas programadas devido
ao trânsito mais lento nas estradas e o alto volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e
de trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um
bolso de mão. Caso a totalidade da bagagem não
caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren nosso
guia poderá enviar através do serviço de pacotes
expresso a bagagem dos passageiros que levem
consigo mais quantidade do que a autorizada. As
despesas decorrentes de tais envios deverão ser
pagas pelos viajantes portadores do referido
excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos
dificultam a satisfação de todos bem como suas
preferências. Europamundo oferece aos nossos
clientes a oportunidade de saborear a comida
local no destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você poderá
encontrar a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha Viagem".

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .
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HIROSHIMA
Cúpula da bomba atômica

Japão e China Tradicional Opção 1
Japão Clássico e China Milenar Opção 2
(OPÇ. TSUMAGO
1) JAPÃO E CHINA TRADICIONAL
01 SEG. Tóquio (chegada).pequeño
pueblo
de madera,
uno dede
los
más
Tóquio Bem-vindo
ao Japão!
Após os trâmites
fronteira
e alfândega
umpueblos
assistente
de língua espabonitos
de(normalmente
Japão.
nhola, embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à
sua espera. O mesmo lhe proporcionará as informações
básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que
efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do
hotel. Conheceremos os integrantes de nosso grupo e,
depois disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o
metrô (bilhetes incluídos) em direção à região de
Shinjuku. O metrô de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo
do mundo! Você poderá ver as massas de pessoas que
utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo.
Depois, vamos dar um passeo até o restaurante.
Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna da
cidade. Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel, novamente de metrô,
acompanhados de nosso guia.
02 TER. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de
aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por
essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem
com áreas repletas de paz. Faremos uma breve parada
no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais
bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e
centenas de Jizos, divindades esculpidas em pedra e
consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados
com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo
seguiremos para o famoso Cruzamento de Shibuya, que
dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo.
Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do
imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com
nosso ônibus pela elegante Avenida de Omotesando.
Contornaremos a parte mais bonita do Palácio Imperial
e dos jardins. Faremos uma parada para visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o bairro de
Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e
Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos nossa
visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante
local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento
poderá estar localizado próximo ao aeroporto de Narita
de Tóquio.
03 QUA. Tóquio- Quioto.Viajaremos de TREM BALA para QUIOTO. Sairemos logo
cedo, em pouco mais de duas horas nosso trem faz
quase 500 km, ou seja, a distância que separa as duas
cidades. Disporemos de todo o dia na cidade sede da
corte Imperial e antiga capital do Japão de 794 a 1868.
Esta localidade, durante a Segunda Guerra Mundial, foi
a única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal motivo conserva seu riquíssimo patrimônio
artístico; em Quioto foi assinado, em 1997, o protocolo
que busca limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Faremos uma visita panorâmica à cidade com guia
local; durante a visita conheceremos (ingressos incluídos) o maravilhoso Santuário Xintoísta de Fushimi
Inari; o Templo de Kinkakuji e o Palaço Imperial.
Posteriormente disporemos de tempo para passear em

GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular por
causa de suas Gueixas. Tempo livre.
04 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico
templo budista construído em 752 onde se destaca o
Buda Gigante, sendo delicioso fotografar, acariciar e
alimentar os cervos que passeiam pelo seu parque.
Almoço incluído. Posteriormente sairemos para conhecer o templo budista de HORYU-JI, Patrimônio da
Humanidade, um complexo que conta com seminário,
mosteiro e templos, seu principal pagode é um dos edifícios de madeira mais antigos que se conservam no
mundo, também é considerado o templo budista mais
antigo do Japão e um importante lugar de culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para o
começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a
segunda do Japão. Faremos um passeio por Dotonbori,
bairro repleto de luzes e atividades à noite.
05 SEX. Osaka - Engyo-ji - Himeji - Okayama.Sairemos ao Monte SHOSHA, onde se encontra o complexo de templos de ENGYO-JI com uma história de mais de
1.000 anos, onde foi filmado “o último Samurai”. Subida
de teleférico. Sairemos rumo a HIMEJI, ingresso incluído
para visitar o seu imenso castelo que exibe a arquitetura
dos castelos japoneses. Almoço incluído em um restaurante local. Continuaremos rumo a OKAYAMA, visitaremos Korakuen, um dos mais belos jardins do Japão, com
seus lagos, cachoeiras e tradicionais casa de chá.
06 SAB. Okayama- Kurashiki- HiroshimaItsukushima- Hiroshima.Sairemos rumo a KURASHIKI, cidade que apresenta um
centro histórico muito bem conservado. Tempo para
passear neste encantador vilarejo com uma atmosfera
do passado. Seguiremos para HIROSHIMA, cidade tristemente conhecida pelo bombardeio atômico sofrido em
1945 que destruiu por completo a cidade; passearemos
pelo Memorial da Paz, pela cúpula da bomba e visitaremos o impressionante Museu da Paz. Depois da guerra
buscaremos a paz, embarcaremos em um ferry boat para
a ilha “onde convivem homens e Deuses”, com o santuário de ITSUKUSHIMA dedicado à guardiã dos mares,
construído parcialmente sobre o mar. Tempo para visitar
o templo, passear pelo seu bonito centro e almoçar.
Retorno ao nosso hotel em Hiroshima. Jantar incluído.
Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar sem
afetar o seu conteúdo.
07 DOM. Hiroshima- Xian.Depois do café da manhã, translado em transporte
coletivo para o aeroporto de Hiroshima e saída de aviao
rumo a Xian (vôo não direto, incluído). Chegada em Xian
e tempo livre. No final do dia, nosso novo grupo na
China chegará e encontraremos a nosso guia neste país.
08 SEG. Xian.Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo
cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus
milhares de guerreiros de argila de tamanho natural que
foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos a
XIAN, visitaremos o PAGODE PEQUENA DO GANSO e
assistiremos ao breve curso de caligrafia chinesa.
Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado,
atravessaremos seu bairro muçulmano e entraremos na
mesquita, poderemos observar as múltiplas culturas e
religiões que deixaram seus vestígios neste país.
Também visitaremos, ingresso incluído, a TORRE DO
TAMBOR, onde poderemos contemplar um breve espe-

AMÉRICA
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Hiroshima

1
Okayama

Quioto
1
Osaka

(OPÇ. 2) JAPÃO CLÁSSICO E CHINA MILENAR
DIAS 1 - 14 COMO EM OPÇ. 2
15 SEG. Pequim- Taian- Qufu.Depois do café da manhã translado à estação de trem,
tomaremos um dos moderníssimos trens de alta velocidade da China. Em apenas duas horas, a 300 km/hora, chegaremos a TAIAN, ao pé do monte Taishan, considerada a
montanha mais sagrada da China. Visitaremos o Templo
DAI, magnífico complexo de templos Taoístas do século XI,
aqui é o início da rota dos peregrinos. Almoço incluído.
Depois subiremos de teleférico até as “Portas do Ceú” da
montanha sagrada… sendo necessário fazer a última
etapa caminhando, subiremos sua escada íngreme entre
centenas de peregrinos. No final da tarde, em nosso ônibus, viajaremos para QUFU, a cidade de Confúcio.
16 TER. Qufu - Xuzhou.Visitaremos a cidade de Confúcio, pensador chinês do
século V a.C. e criador do confucionismo. Faremos uma
visita e entraremos na Mansão e no Templo de Confúcio.
Continuação do trajeto rumo a XUZHOU. Almoço incluído .
Conheceremos o impressionante Mausoléu subterrâneo
do imperador da dinastia Han, onde nos surpreenderemos
vendo o museu do Exército de Terracota (similares, mas em
tamanho pequeno, às famosíssimas esculturas de Xian).
Depois disso, passaremos de ônibus pelo belo lago Yunlong,
localizado no centro da cidade. Alojamento.
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MAIS DE 15 DIAS

20 SAB. Xangai.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

(Serviços adicionais Opç. 2)
Barco: Passeio de barco em Tongli.
Visita Panorâmica em: Qufu, Xangai.
Entradas: Templo Dai em Taian, Mansão
e Templo de Confúcio em Qufu, Mausoléu
subterráneo do imperador da dinastia
Han em Xuzhou, Mausoléu de Sun Yatsen
e Templo Lingu em Nanjing, Jardim do
Humilde administrador em Suzhou,
Jardim Yuyuan, demostracão da
Cerimônia do Chá em Xangai.
• Funicular: Porta do Céu em Taian.
• Trem Alta Velocidade: Pequim - Taian.
• 04 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Taian, Xuzhou, Suzhou, Xangai.

ATÉ 15 DIAS

15 SEG. Pequim.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

•
•
•
•

CENTRAL

14 DOM. Pequim.Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular
e grandiosa obra arquitetônica, cuja história abrange mais
de 2.000 anos. Incluímos o funicular para a subida e a descida da Grande Muralha. Ao retornar a Pequim pararemos
no distrito 798 com sua arte contemporânea localizada em
uma antiga fábrica militar. Hoje visitaremos tambem o
TEMPLO DO CEU, um dos maiores complexos sacros do país,
declarado patrimônio da humanidade. Depois conheceremos a medicina tradicional chinesa, que desde há séculos se
apoia na teoria de que a nossa saúde está relacionada com
a saúde dos pés. Vamos descontrair-nos com uma massagem nos pés. Vocè receberá tambén uma aula de Taichi. A
seguir, regresso ao hotel e nos despedimos de Pequim com
un jantar de pato lacado incluído.

19 SEX. Xangai.De manhã faremos uma visita a esta impressionante
cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong com
seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-boat
pelo rio de Xangai onde desfrutaremos de uma excelente
vista para as duas partes da cidade.Pasaremos pelas ruas
da Cidade Velha e o Jardím Yuyuan, espectacular jardim
privado onde foi possivel combinar a frondosa vegetaçao
com os ancestrais pavilhoes, pedras e cristalinas aguas.
Apreciaremos uma demostração da Cerimônia do Chá,
bebida que desempenha um papel cultural importantíssimo na China. Atravesaremos umo dos bairros mais conhecidos da capital, Xintiandi. Almoço incluido. Seguiremos
no Bairro de Tianzifang, a antiga area residencial de
imfluencia francesa com suas tradicionais estreitas e labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas e galerias de arte .
Finalizamos a visita pelo malecom, conhecido como Bund
com seus antigos edifícios que nos recorda a influência
comercial europeia.

NÓRDICA

18 QUI. Nanjing- Suzhou- Tongli- Xangai.Sairemos rumo a SUZHOU com seus maravilhosos jardins
declarados patrimônio da humanidade. Esta cidade foi a
principal produtora de seda do mundo, que sempre esteve
associada à beleza e elegância. Entraremos (entrada
incluida) no Jardim do Humilde Administrador.
Disporemos de tempo livre para passear pela pitoresca
Pingjian Road. Almoço incluído. Depois iremos para
TONGLI, encantadora cidade lacustre com suas pequenas
casas junto dos canais e de suas gôndolas. Faremos um
bonito passeio de barco. Continuaremos rumo a XANGAI.
Alojamento.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol, seguro
básico de viagem e café da manhã tipo
buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais de Pequim, Grande Muralha China
seção Mutianyu, massagem nos pés, aula
de Taichi em Pequim.
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto,
Xian, Pequim.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio,
Bairro tradicional de Gion em Quioto,
Dotonbori em Osaka, Rua Wangfujing em
Pequim.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji em Tóquio, Fushimi
Inari, Palacio Imperial, Templo de
Kinkakuji em Quioto, Templo de Todai-ji e
Templo de Horyu-ji em Nara, Templo
Engyo-ji em Engyo-ji, Castelo em Himeji,
Korakuen Garden em Okayama, Templo
Itsukushima, Museu Memorial da Paz em
Hiroshima, Museu do Exercito de
Terracota, pequena pagode do ganso,curso de caligrafia chinesa e breve espetáculo de instrumentos tradicionais na
Torre do Tambor (não sempre garantido)
em Xian, Mansão do Clã Wang, Templos,
mansões e muralha em Ping Yao, Templo
Nanshan em Wutai, Grande Muralha em
Yanmenguan, Templo de Suspensão,
Grutas de Yungang em Datong, Vilarejo
tradicional chinês em Jiming Post,
Cidade Proibida, Parque Jingshan,
Palácio de Verão, Grande Muralha China
Mutianyu, Templo do Céu, massagem dos
pés, aula de Taichi em Pequim.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa em Engyo-ji,
Grande Muralha China em Pequim.
• Trem Alta Velocidade: Tóquio - Quioto,
Xian - Lingfen.
• Voos incluidos: Hiroshima - Xian em
classe econômica e traslado de / para o
aeroporto.
• 10 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Tóquio, Tóquio, Nara, Himeji, Hiroshima,
Mansão Clã Wang, Wutai, Yinkxian,
Pequim, Pequim.

MEDITERRÂNEO

17 QUA. Xuzhou- Nanjing.Sairemos cedo de Xuzhou. Por volta das 12h30 chegaremos
a NANJING, cidade de oito milhões de habitantes considerada por muitos como a mais agradável da China.
Ficaremos surpreendidos pela atividade e pela vida
comercial desta moderna metrópole. Conheceremos a
Montanha Púrpura, onde visitaremos o Mausoléu de SUN
YAT-sen e o pitoresco Templo Lingu. Posteriormente disporemos de tempo livre.

O PREÇO INCLUI

ATLÂNTICO

13 SAB. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido
como “a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais.
Também teremos a oportunidade de conhecer o Parque
Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores
jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir
até o topo da colina de ter as melhores vistas (se o dia é
claro), na cidade proibida. Vale a pena o esforço.
Continuamos a Praça Tian An Men, uma das maiores do
mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro
Nacional, teatro da ópera de Pequim. Almoço incluído. À
tarde, visita ao Palácio de Verão, que era um jardim de
verão para os da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos
uma excursão em triciclo (bicicleta típica de três rodas)
pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos como
Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão característico de vida dos residentes destes bairros populares,
visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa
tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os seus
recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

1 Nanjing
2 Xangai

2 Tóquio

PENINSULA IBÉRICA

12 SEX. Datong- Yungang- Jiming Post- Pequim.Nas imediações de DATONG conheceremos as GRUTAS DE
YUNGANG, o recinto mais impressionante de arte em grutas
da China, com mais de 51 000 estátuas em suas 252 grutas
escavadas no século V. Visitaremos logo JIMING POST,
pequeno vilarejo tradicional chinês que conserva uma vida
agradável e provinciana, criado como parada de descanso
para os correios que eram enviados pelo imperador, protegido por potentes muralhas. Continuaremos rumo a
PEQUIM. Chegada prevista para a metade da tarde.

Xian 2

1 Qufu
1 Xuzhou

ECONÔMICA

11 QUI. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo de
Suspensão - Datong.Seguindo por uma estrada de grande beleza paisagística,
situada entre montanhas, iremos a YANGMENGUAN não
muito longe dos limites da Mongólia, em um passo de montanha, aqui conheceremos uma parte da GRANDE MURALHA,
poderemos caminhar com tranquilidade uma vez que é uma
região com um número muito limitado de turistas. Depois
disso viajaremos para YINGXIAN, tranquila poblaçao onde
destaca sua pagode de madeira. Almoço incluido.
Sairemos para o TEMPLO DE SUSPENSÃO ou Templo
Xuancong, localizado num enorme precipic¡o que inclui
elementos budistas, taoistas e confucianos. Iremos para
DATONG. Esta cidade conta com murahlas impressionantes e todo o seu centro histórico foi reconstuído.

Wutai 1
Pingyao 1

MAIS INCLUÍDO

10 QUA. Pingyao- Wutai.Viajaremos rumo a um dos lugares espirituais mais emocionantes da China: a MONTANHA WUTAI, neste lugar,
entre montanhas verdes e bosques, está localizado um dos
centros do budismo lamaísta, mais de 40 mosteiros antigos (e um número similar de mosteiros construídos nos
últimos anos) albergam uma numerosa comunidade de
monges. Visitaremos com nosso guia o Templo Nanshan,
posteriormente reservaremos tempo livre para que você
possa procurar templos menos visitados onde poderá, com
respeito, observar os monges. Jantar incluido.

Datong Pequim
Yungang1 3

ORIENTE MEDIO

09 TER. Xian -Lingfen - Mansão clã Wang- Pingyao.Sairemos de Xian em um moderníssimo trem de alta velocidade, em menos de três horas chegaremos a Linfen, onde
nos dirigimos em nosso ônibus para a MANSÃO DO CLÃ
WANG, construída entre os séculos XVII e XIX pela abastada família. Almoço incluído. Continuaremos rumo a
PINGYAO, a cidade histórica mais bem conservada da
China com 4000 edifícios antigos, declarada patrimônio
da humanidade, desfrutaremos desta encantadora cidade
tradicional. Ingresso incluído que permite o acesso a todos
os templos, mansões e muralha da cidade.

ASIA E OCEANIA

táculo de instrumentos tradicionais (não sempre garantido).Tempo livre.-

AMÉRICA
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ECONÔMICA

MAIS INCLUÍDO

DESDE 3319 €-DÍAS12/16/18
DATAS DE SAÍDA
09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
12, 26
10, 24
07, 21
04, 18
04, 18

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID:19470
DBL
T.Alt
T. Med
T.Baix

IND

Opção 2
ID: 19468
DBL
IND

Opção 3
ID:19469
DBL
IND

€ 3378 4155 4346 5452 4920 6085
€ 3378 4155 4346 5452 4920 6085
€ 3319 4096 4277 5383 4872 6037

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em
um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam solicitar um depósito em dinheiro ou uma
cópia de seu cartão de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito poderá ser recuperado no dia de saída caso você não tenha
efetuado nenhuma despesa no hotel. No Japão
não é frequente encontrar quartos duplos com
cama de casal. Na maioria das vezes consiste
em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em destinos como o Japão (Golden Week,
de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de
agosto) ou a China (Día Nacional de 01 a 07 de
Outubro, Ano Novo Chinês de 12 Fevereiro 2021),
pode ocorrer um maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais lento nas
estradas e o alto volume de pessoas que visitam
os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus
e de trem de Alta Velocidade é limitado e isso
condiciona o número máximo de bagagem
autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus,
ou tren nosso guia poderá enviar através do
serviço de pacotes expresso a bagagem dos
passageiros que levem consigo mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes portadores do referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos
dificultam a satisfação de todos bem como suas
preferências. Europamundo oferece aos nossos
clientes a oportunidade de saborear a comida
local no destino visitado, no entanto, outras
refeições são de cozinha internacional. Você
poderá encontrar a lista de restaurantes e o
tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha
Viagem".
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Kawaguchiko

Novidade

China Clássica e Tóquio com o Monte Fuji Opção 1
China Clássica e Japão Essenciais com Hakone Opção 2
China Clássica e Contrastes do Japão com Hakone Opção3
(OPÇ. 1) CHINA CLÁSSICA E TÓQUIO COM O MONTE FUJI
01 QUI. Xangai.Bem-vindo à China. Translado para o hotel. Bem-vindo ao
XANGAI, uma cidade cosmopolita com mais de 15 milhões de
habitantes, o maior porto comercial e a metrópole mais
internacional da China.
02 SEX. Xangai.De manhã faremos uma visita a esta impressionante cidade,
atravessaremos a zona financeira de Pudong com seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-boat pelo rio de
Xangai onde desfrutaremos de uma excelente vista para as
duas partes da cidade.Pasaremos pelas ruas da Cidade Velha
e o Jardím Yuyuan, espectacular jardim privado onde foi
possivel combinar a frondosa vegetaçao com os ancestrais
pavilhoes, pedras e cristalinas aguas. Apreciaremos uma
demostração da Cerimônia do Chá, bebida que desempenha
um papel cultural importantíssimo na China. Atravesaremos
umo dos bairros
mais conhecidos da capital, Xintiandi.
Almoço incluido. Seguiremos no Bairro de Tianzifang, a antiga area residencial de imfluencia francesa com suas tradicionais estreitas e labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas
e galerias de arte . Finalizamos a visita pelo malecom,
conhecido como Bund com seus antigos edifícios que nos
recorda a influência comercial europeia.
03 SAB. Xangai- Luoyang.Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos cedo
para tomar o trem de alta velocidade (saída prevista do
trem as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 5 horas nosso trem faz
quase 1.000 km, ou seja, a distância que separa a cidade de
Xangai da cidade de Luoyang. Chegada à estação de
LUOYANG. Almoço incluido. Conheceremos as impressionantes grutas budistas de LONGMEN, ao logo de mais de um
quilômetro, nas paredes rochosas do rio foram esculpidas
mais de 100.000 imagens de Buda. Faremos um passeio de
barco. Depois translado à cidade velha, adentraremos por
sua impressionante muralha onde poderemos desfrutar da
grande atividade tradicional e suas iluminadas ruas.
04 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- Sanmexia Xian.Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o TEMPLO
BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro e lugar de
estudos ao qual chegam budistas de todos os países do
mundo. Continuaremos nosso trajeto para SANMENXIA,
nesta histórica cidade veremos o rio Amarelo, conheceremos
o Templo Baoulon com seu alto pagode e visitaremos um dos
melhores museus da China: o Museu Guo com os carros funerários do antigo estado de Guo. Almoço incluído.
Continuaremos em direção a leste, passaremos ao pé do
Monte Hua, montanha sagrada. XIAN, chegada prevista para
o final da tarde.
05 SEG. Xian.Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo cedo
visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus milhares de
guerreiros de argila de tamanho natural que foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos a XIAN, visitaremos o
PAGODE PEQUENA DO GANSO e assistiremos ao breve curso de
caligrafia chinesa. Posteriormente passaremos pelo centro
amuralhado, atravessaremos seu bairro muçulmano e entraremos na mesquita, poderemos observar as múltiplas culturas
e religiões que deixaram seus vestígios neste país. Também

visitaremos, ingresso incluído, a TORRE DO TAMBOR, onde
poderemos contemplar um breve espetáculo de instrumentos
tradicionais (não sempre garantido).Tempo livre.06 TER. Xian - Pequim.Sairemos cedo de Xian em um moderníssimo trem de alta velocidade rumo à cidade de PEQUIM. Chegada e fim de serviços.
07 QUA. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como
“a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também
teremos a oportunidade de conhecer o Parque Jingshan,
onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir até o topo da
colina de ter as melhores vistas (se o dia é claro), na cidade
proibida. Vale a pena o esforço. Continuamos a Praça Tian An
Men, uma das maiores do mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro Nacional, teatro da ópera de Pequim.
Almoço incluído. À tarde, visita ao Palácio de Verão, que era
um jardim de verão para os da casa imperial da Dinastia
Qing. Incluímos uma excursão em triciclo (bicicleta típica de
três rodas) pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos
como Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão
característico de vida dos residentes destes bairros populares, visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa
tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os seus
recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.
08 QUI. Pequim.Excursão A Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e
grandiosa obra arquitetônica, sua história abrange mais de
2.000 anos. Subiremos e desceremos de funicular para visitar A Grande Muralha. Retorno à cidade. Almoço incluído de
pato laqueado. A seguir, percurso pelo Templo do Céu, o
maior grupo de templos da China e uma das construções
mais originais e impressionantes de Beijing. Relaxaremos
desfrutando de uma massagem nos pés. Também receberemos uma aula de Taichi. Posteriormente, retorno ao hotel e
alojamento.
09 SEX. Pekim- Tóquio.Depois do café da manha, translado à aeroporto (voo incluído).
Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e
alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola,
embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à sua espera.
O mesmo lhe proporcionará as informações básicas iniciais,
além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos
ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que efetuam translados do
aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois disso,
faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes
incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio
é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de
transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver as massas
de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte
coletivo. Depois, vamos dar um passeo até o restaurante.
Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna da cidade.
Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante local e
retorno ao hotel, novamente de metrô, acompanhados de
nosso guia.
NOTA: Se o seu voo chegar à tarde, o transporte de metro e
o jantar podem ser realizados no dia seguinte, durante a
tarde noite.

2

HOTÉIS PREVISTOS
recuperado como um vilarejo-museu ao ar livre típico das
montanhas. Suas casas tradicionais foram transformadas em
lojas de artesanato, restaurantes, museus tradicionais. Depois
admiraremos AS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas
umas das mais bonitas do Japão, com sua queda de água de
20 metros. Posteriormente seguiremos para a reigão de
Nagoya onde incluímos o ingresso para entrar no MUSEU
TOYOTA, um lugar imperdível para os amantes dos automóveis. Continuaremos rumo a QUIOTO chegada e alojamento.

(Serviços adicionais Opç. 2)
Barco: Lago de Kawaguchiko.
Visita Panorâmica em: Quioto.
Traslado Noturno: Tradicional Bairro de Gion
em Quioto, Dotonbori em Osaka.
• Entradas: Arakurayama Sengen Park em Monte
Fuji, Santuário Fuji Sengen em Kawaguchiko,
Vilarejo Museu em Iyasi No Sato Nenba, Museu
Toyota, Templo de Tenryu-ji, Bosque de Bambu
de Arashiyama, Santuário Fushimi Inari, Palácio
Imperial, Templo de Kinkaku-ji em Quioto,
Templo de Todai-ji e Templo de Horyu-ji em
Nara.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em:
Kawaguchiko, Nara
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MAIS DE 15 DIAS

18 DOM. Hiroshima.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

ATÉ 15 DIAS

• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Entradas: Templo Engyo-ji em Engyo-ji, Castelo
em Himeji, Korakuen Garden em Okayama,
Templo Itsukushima, Museu Memorial da Paz em
Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa em Engyo-ji.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em: Himeji,
Hiroshima

CENTRAL

17 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- ItsukushimaHiroshima.Sairemos rumo a KURASHIKI, cidade que apresenta um centro
histórico muito bem conservado. Tempo para passear neste
encantador vilarejo com uma atmosfera do passado.
Seguiremos para HIROSHIMA, cidade tristemente conhecida
pelo bombardeio atômico sofrido em 1945 que destruiu por
completo a cidade; passearemos pelo Memorial da Paz, pela
cúpula da bomba e visitaremos o impressionante Museu da
Paz. Depois da guerra buscaremos a paz, embarcaremos em
um ferry boat para a ilha “onde convivem homens e Deuses”,
com o santuário de ITSUKUSHIMA dedicado à guardiã dos
mares, construído parcialmente sobre o mar. Tempo para
visitar o templo, passear pelo seu bonito centro e almoçar.
Retorno ao nosso hotel em Hiroshima. Jantar incluído.
Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar sem afetar o seu conteúdo.

•
•
•
•

NÓRDICA

(OPÇ. 3) CHINA CLÁSSICA E CONTRASTES DO JAPÃO COM
HAKONE
DIAS 1 - 15 COMO EM OPÇ. 2
16 SEX. Osaka - Engyo-ji - Himeji - Okayama.Sairemos ao Monte SHOSHA, onde se encontra o complexo de
templos de ENGYO-JI com uma história de mais de 1.000
anos, onde foi filmado “o último Samurai”. Subida de teleférico. Sairemos rumo a HIMEJI, ingresso incluído para visitar o
seu imenso castelo que exibe a arquitetura dos castelos japoneses. Almoço incluído em um restaurante local.
Continuaremos rumo a OKAYAMA, visitaremos Korakuen, um
dos mais belos jardins do Japão, com seus lagos, cachoeiras e
tradicionais casa de chá.

MEDITERRÂNEO

16 SEX. Osaka.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia falando espanhol, seguro básico de
viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais de
Pequim, Grande Muralha China secão Mutianyu
em Pequim.
• Barco: Passeio de barco em Longmen, Lago de
Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Xangai, Xian, Pequim,
Tóquio.
• Traslado Noturno: Cidade Velha em Luoyang,
Rua Wangfujing em Pequim, Shinjuku em
Tóquio.
• Entradas: Jardim Yuyuan, demostracão da
Cerimônia do Chá em Xangai, Templo budista
do Cavalo Branco em Luoyang, Grutas budistas
em Longmen, Templo Baoulon, Museu Guo em
Sanmexia, Museu do Exercito de Terracota,
pequena pagode do ganso,curso de caligrafia
chinesa e breve espetáculo de instrumentos
tradicionais na Torre do Tambor (não sempre
garantido) em Xian, Cidade Proibida, Parque
Jingshan, Palácio de Verão em Pequim, Grande
Muralha China Mutianyu, Templo do Céu, massagem dos pés, aula de Taichi em Pequim, Metrô
em Tóquio, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji em Tóquio, Templo Hokoku-ji e bosque
de bambú, Templo Sugimoto-dera, Grande Buda
(Daibutsu) em Kamakura, Castelo em Odawara,
Arakurayama Sengen Park em Monte Fuji,
Santuário Fuji Sengen em Kawaguchiko.
• Funicular: Grande Muralha China em Pequim.
• Trem Alta Velocidade: Xangai - Luoyang.
• Voos incluidos: Pequim - Tóquio em classe econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 08 Almoços ou Jantares incluidos em: Xangai,
Luoyang, Sanmexia, Pequim, Pequim, Pequim,
Tóquio, Tóquio

ATLÂNTICO

15 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico templo budista construído em 752 onde se destaca o Buda
Gigante, sendo delicioso fotografar, acariciar e alimentar os
cervos que passeiam pelo seu parque. Almoço incluído.
Posteriormente sairemos para conhecer o templo budista de
HORYU-JI, Patrimônio da Humanidade, um complexo que
conta com seminário, mosteiro e templos, seu principal pagode é um dos edifícios de madeira mais antigos que se conservam no mundo, também é considerado o templo budista mais
antigo do Japão e um importante lugar de culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para o
começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a segunda
do Japão. Faremos um passeio por Dotonbori, bairro repleto
de luzes e atividades à noite.

O PREÇO INCLUI

PENINSULA IBÉRICA

14 QUA. Quioto.Hoje vamos ter o dia todo na cidade de QUIOTO que foi capital
do Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede da
corte Imperial. Esta cidade, durante a Segunda Guerra
Mundial, foi a única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal razão conserva seu riquíssimo patrimônio
artístico. Em Quioto foi assinado em 1997 o protocolo que
busca limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Iniciaremos o dia visitando Arashiyama, nos arredores de
Quioto, veremos a Ponte Togetsukyo, que significa ¨ponte que
cruza a lua¨, a partir de onde poderemos admirar um panorama maravilhoso. Visitaremos o Templo Tenryuji, um dos
¨cinco grandes templos Zen de Quioto¨, declarado Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO, depois passearemos pelo seu
místico Bosque de Bambu. Também faremos uma visita aos
principais pontos da cidade. Conheceremos o maravilhoso
santuário Xintoísta de Fushimi Inari; o Palácio Imperial e o
Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão de ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio
por GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular devido
às suas Gueixas. Tempo livre.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

ECONÔMICA

13 TER. Kawaguchiko- Iyashi No Sato Nenba- ToyotaQuioto.De manhã, seguindo pela bela estrada que contorna os lagos
conheceremos IYASHI NO SATO NENBA, este pequeno vilarejo
foi destruído por um ciclone em 1966, posteriormente foi

1
LUOYANG
Xangai

2 Tóquio

MAIS INCLUÍDO

(OPÇ. 2) CHINA CLÁSSICA E JAPÃO ESSENCIAIS COM HAKONE
DIAS 1 - 11 COMO EM OPÇ. 1
12 SEG. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai- Kawaguchiko –
Monte Fuji - Kawaguchiko.Nossa etapa é simplesmente incrível, começaremos o dia
subindo o OWAKUDANI, o “vale do inferno”, caldeira de vapor,
barro borbulhante e gases sulfurosos (Nota: em ocasiões o
acesso permanece fechado devido a uma elevada atividade
vulcânica ou gases tóxicos, caso isso ocorra, visitaríamos o
Arakurayama Sengen Park). Posteriormente seguiremos para
OSHINO HAKKAI, pequeno e pitoresco vilarejo com 8 tanques
e vista para o Monte Fuji. Seguiremos para KAWAGUCHIKO,
idílica cidade com pequenas casas, flores e montanhas junto
ao seu belo lago, faremos um bonito passeio de barco no lago
de Kawaguchiko. Depois subiremos para o Monte Fuji pela
estrada que nos leva para a “quinta estação” e, entre espetaculares bosques e uma bela vista, chegaremos à altura de
2.305 metros.
Nota: Durante o inverno é frequente que a rota de subida ao
Monte Fuji esteja fechada devido à neve ou outros fatores climáticos; durante essa época chegaremos até o ponto onde
estejamos autorizados.
Retorno a Kawaguchiko, você ainda terá tempo para passear
junto ao seu lago. Hospedagem em um Ryokan (hotéis tradicionais japoneses), desfrute de seu ONSEN (banho público).
Jantar incluído.
Nota: No Ryokan previsto alguns quartos são em estilo japonês, alojamento com tatames enquanto outros são em estilo
ocidental. Em algumas ocasiões, o alojamento poderá ser em
hotel em estilo ocidental.

Xian 2

KAWAGUCHIKO
1
Quioto
gora 1
2
hiroshima 1
1
1
okayama Osaka

ORIENTE MEDIO

12 SEG. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai- Kawaguchiko –
Monte Fuji - Tóquio.Nossa etapa é espetacular, começaremos o dia subindo o
OWAKUDANI, o “vale do inferno”, caldeira de vapor, barro borbulhante e gases sulfurosos (Nota: em ocasiões o acesso permanece
fechado devido a uma elevada atividade vulcânica ou gases
tóxicos, caso isso ocorra, visitaríamos o Arakurayama Sengen
Park). Posteriormente seguiremos para OSHINO HAKKAI, pequeno e pitoresco vilarejo com 8 tanques e vista para o Monte Fuji.
Seguiremos para KAWAGUCHIKO, idílica cidade de pequenas
casas, flores e montanhas junto ao seu belo lago, faremos um
bonito passeio de barco no lago de Kawaguchiko. Depois subiremos para o Monte Fuji pela estrada que nos leva para a “quinta
estação” e, entre espetaculares bosques e uma bela vista, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: Durante o inverno é frequente que a rota de subida ao
Monte Fuji esteja fechada devido à neve ou outros fatores climáticos; durante essa época chegaremos até o ponto onde
estejamos autorizados.
Retorno a Tóquio ao final do dia.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber
se vai precisar de uma noite adicional. Translado de saída para
o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o
melhor transporte público para seu deslocamento.

Pequim 3

ASIA E OCEANIA

11 DOM. Tóquio- Kamakura – Enoshima -Odawara- Gora.Sairemos de Tóquio para KAMAKURA, um “oásis de paz” que
durante dois séculos foi a capital do Japão, com inúmeros
santuários, templos e jardins. No templo zen de Hokoku-ji
passearemos pelo seu bosque de bambu (ingresso incluído) e
poderemos tomar um chá verde. Também conheceremos
Sugimoto-dera, fundado em 734 é o templo mas antigo da
cidade. Passaremos um tempo no agradável centro da cidade
antes de conhecer, com ingresso incluído, o Grande Buda
(Daibutsu). Nosso seguinte trajeto oferece uma grande beleza
paisagística seguindo pelo oceano Pacífico. Tempo livre para
almoçar e passear em ENOSHIMA, pequena ilha no oceano
interligada por uma ponte. Continuaremos rumo a ODAWARA,
ingresso incluído para visitar o castelo, imponente fortaleza
medieval (restaurada no século XX) do período Edo, um dos
principais castelos do Japão. Continuaremos para a bela
região de Hakone, uma zona de lagos e montanhas próxima
do monte Fuji. Alojamento no agradável vilarejo de GORA (o
ponto próximo)

AMÉRICA

10 SAB. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade
simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus
bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz.
Faremos uma breve parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as
centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em pedra
e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados
com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso Cruzamento de Shibuya, que dizem que
é o cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos para o
Templo de Meiji dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de
sua esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante
Avenida de Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita
do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para
visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o bairro
de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime
japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô,
o esporte japonês. Terminaremos nossa visita em Asakusa,
visitando o Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço
incluído em um restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

ASIA E OCEANIA

AMÉRICA

Novidade
Japão tradicional e China clássica com Chengdu Opção 1
Japão tradicional e belezas da China Fim Macau Opção 2
Japão tradicional e belezas da China Fim Hong Kong Opção3

GUIA FALANDO EM

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
PO

ADE

DIS

ORIENTE MEDIO

Macau

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

MAIS INCLUÍDO

O

NLINE

DESDE 4777 €-DÍAS18/23/25
DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

20
04, 18
01, 15, 29
13, 27
10, 24
07, 21
05, 19
02, 16, 30
14, 28
11, 25
08, 22
08, 22

PREÇOS POR PESSOA

T.Alt
T. Med
T.Baix

Opção 1
ID:19477
DBL

IND

€
€
€

5974
5974
5905

4846
4846
4777

Opção 2
ID: 19478
DBL
IND
6032
6032
5957

7383
7383
7308

Opção 3
ID:19479
DBL
IND
6415
6415
6340

7947
7947
7872

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam solicitar um depósito em dinheiro ou uma
cópia de seu cartão de crédito na hora de realizar
seu check-in. Este depósito poderá ser recuperado no dia de saída caso você não tenha efetuado
nenhuma despesa no hotel. No Japão não é frequente encontrar quartos duplos com cama de
casal. Na maioria das vezes consiste em quartos
com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais
em destinos como o Japão (Golden Week, de 29 de
abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) ou
a China (Día Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano
Novo Chinês de 12 Fevereiro 2021), pode ocorrer
um maior atraso nas visitas programadas devido
ao trânsito mais lento nas estradas e o alto volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e
de trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um
bolso de mão. Caso a totalidade da bagagem não
caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren nosso
guia poderá enviar através do serviço de pacotes
expresso a bagagem dos passageiros que levem
consigo mais quantidade do que a autorizada. As
despesas decorrentes de tais envios deverão ser
pagas pelos viajantes portadores do referido
excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos
dificultam a satisfação de todos bem como suas
preferências. Europamundo oferece aos nossos
clientes a oportunidade de saborear a comida
local no destino visitado, no entanto, outras
refeições são de cozinha internacional. Você
poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo
de cardápio de cada turnê no site "Minha Viagem".
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JAPÃO TRADICIONAL Y CHINA CLÁSICA CON CHENGDU
01 SEG. Osaka.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de
tarde informação para o inicio do seu roteiro, ou através dos
cartazes informativos localizados na recepção do hotel.
02 TER. Osaka- Monte Koya.Manhã livre em Osaka. Às 12:30 hrs sairemos da cidade rumo à
montanha sagrada de KOYA, o centro mas importante do budismo Shingon no Japão. Neste monte, lugar de peregrinação e
mágico, existem 120 templos e mosteiros, visitaremos o
Mausoléu de Okuno-in, lugar espiritual e imenso cemitério situado na natureza com mais de 200 000 túmulos. Visitaremos o
Templo de Kongobu-ji, construído em 1593.
Nota: Em inverno, devido a que escurece mais cedo, não poderemos visitar o Templo de Kongobuji.
Nesta noite nos alojaremos em um mosteiro budista. Os monges
nos oferecerão uma prática de meditação zen (Ajikan). Jantar
incluído (comida vegetariana). Caso deseje poderá ir, de madrugada, à cerimônia religiosa do templo.
Nota importante: Consideramos que o alojamento no mosteiro é
uma experiência de grande valor. Os quartos existentes são simples, sem banheiros privativos, de estilo tradicional japonês com
tatames. Os banheiros são comuns.
03 QUA. Monte Koya- Quioto.Café da manhã japonês no templo. Sairemos logo cedo para
QUIOTO, disporemos de todo o dia na cidade que foi capital do
Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede da corte
Imperial. Esta cidade, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a
única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal
motivo conserva seu riquíssimo patrimônio artístico; em Quioto
foi assinado em 1997 o protocolo que busca limitar as emissões
de gases de efeito estufa.
Faremos uma visita aos principais pontos da cidade.
Conheceremos o maravilhoso Santuário Xintoísta de Fushimi
Inari; o Palácio Imperial e o Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão de
ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio
por GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular devido às
suas Gueixas. Tempo livre.
04 QUI. Quioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.Entre belas paisagens rurais viajaremos para TSUMAGO, pequeno vilarejo de madeira, um dos mais bonitos do Japão. Tempo
livre para passear. Almoço incluído em um restaurante local.
Seguiremos, posteriormente, MATSUMOTO, cidade turística
onde visitaremos seu impressionante castelo do século XVI,
conhecido como “o castelo dos corvos”. Continuaremos rumo a
NAGANO, alojamento.
05 SEX. Nagano- Parque dos Macacos- Kusatsu- Ikaho Onsen.Em NAGANO conheceremos o Zenko-ji, lugar de peregrinação
onde se encontra a primeira imagem budista do Japão.
Incluiremos para nossos viajantes a cerimônia Gomakuyo para
atrair a sorte. Depois disso conheceremos os belíssimos Alpes
Japoneses, entre altas montanhas seguiremos rumo ao Parque
dos Macacos de JIGOKUDANI, incluiremos o almoço e passearemos entre seus bosques com seus rios e fontes de águas termais
onde residem e se banham as colônias de macacos japoneses.
Posteriormente, paisagens de alta montanha (chegaremos aos
2172 metros) belíssimas, passaremos junto dos vulcões semiativos. KUSATSU, atrativa cidade termal, sua praça central está
cheia de vida. Assistiremos ao espetáculo de Yumomi, ingresso
incluído, suas atrizes e seus cantos nos falam do método tradicional que existia para esfriar as águas termais. Posteriormente
faremos um passeio pelo parque da cidade que conta com um
Onsen ao ar livre.
Continuaremos rumo a IKAHO, pitoresca cidade termal, passearemos pelo seu centro histórico com suas ruas compostas por
escadas. Nosso alojamento será em um RYOKAN, hotel de estilo
japonês onde sugerimos que aproveite para desfrutar de seus
banhos. Jantar tradicional japonês incluído.
NOTA: No outono, dependendo da abundância de frutos nas
montanhas, é imprevisível o movimento dos macacos. Se os
macacos não descerem ao parque, este poderia estar fechado. A
visita de Kusatsu e o espetáculo de Yumoni seriam cancelados
por fatores climáticos, desde novembro até abril.
06 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu onde se destaca a sala com o som do dragão. Conheceremos o mausoléu de
Taiyuinbyo, um espaço impressionante cheio de paz. Também
faremos um passeio junto do rio, em Kanmangafuchi, centenas

de Jizos nos observam! Disporemos de tempo livre no centro da
cidade antes de retornar a TÓQUIO.- Chegada a Tóquio por
volta das 18h30.07 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz. Faremos uma
breve parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais
bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de
Jizos, divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs
das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e
moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso Cruzamento de
Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais abarrotado do
mundo. Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do
imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus
pela elegante Avenida de Omotesando. Contornaremos a parte
mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada
para visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o bairro
de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime
japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o
esporte japonês. Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando
o Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um
restaurante local. Retorno ao hotel. Tarde livre.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes
incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é
impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo.
Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna da cidade.
Jantar incluído em um restaurante local e retorno ao hotel,
novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.
08 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko – Tóquio.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji. Belas paisagens
durante nossa rota. Primeiro conheceremos o ARAKURAYAMA
SENGEN PARK, com seus belos pagodes, onde você tem as
melhores e mais populares vistas do Monte Fuji. Prosseguiremos
a KAWAGUCHIKO, chegaremos a esta idílica cidade formada
por pequenas casas, flores e montanhas junto ao seu bonito
lago. Quando chegarmos conheceremos o SANTUÁRIO FUJI
SENGEN, um lugar mágico, rodeado por árvores altas, onde
tradicionalmente começava o caminho/peregrinação para o
monte. Agradeceremos, no santuário, poder visitar este lugar
cheio de magia. Logo depois, também faremos um bonito passeio de barco pelo lago de Kawaguchi. Após a hora do almoço
subiremos rumo ao Monte Fuji pela estrada que nos levará à
“quinta estação”, entre espetaculares bosques e vistas, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida ao Monte
Fuji está fechada por causa da neve ou por razões climáticas,
portanto, nessas datas chegaremos até o ponto autorizado.
Retorno a Tóquio e chegada prevista para o final da tarde.
09 TER. Tóquio - Pequim.Café da manhã e Traslado de saída incluído em transporte
coletivo (shuttle bus) ao aeroporto para pegar o voo com destino a PEQUIM (voo incluido). Chegada a Beijing, Capital da
República Popular da China. Traslado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, faremos
um translado na famosa rua Wangfujing cheia de lojas, vida,
atividade, e restaurantes. Jantar incluido. Regresso ao hotel.
10 QUA. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como “a
Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também teremos a oportunidade de conhecer o Parque Jingshan, onde fica a
Colina do Carvão, um dos melhores jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir até o topo da colina de ter as
melhores vistas (se o dia é claro), na cidade proibida. Vale a pena
o esforço. Continuamos a Praça Tian An Men, uma das maiores
do mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro
Nacional, teatro da ópera de Pequim. Almoço incluído. À tarde,
visita ao Palácio de Verão, que era um jardim de verão para os
da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos uma excursão em
triciclo (bicicleta típica de três rodas) pelos bairros tradicionais
de Pequim, conhecidos como Hutong. Nesta região poderemos
ver o estilo tão característico de vida dos residentes destes
bairros populares, visitar comércios típicos e, inclusive, visitar
uma casa tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os
seus recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.
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Cantão

HOTÉIS PREVISTOS

2 hong kong
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Macau

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

GUILIN – Chegada prevista para o final da tarde.
20 SAB. Guilin.Dia completo em GUILIN, uma das cidades mais populares da
China com um ambiente muito agradável às margens de seu
lago, junto ao rio Li, e com ruas muito comerciais no centro urbano. Faremos uma visita à Gruta da Flauta de Cana, uma magnífica gruta onde há inúmeras estalactites e estalagmites com
formas fantásticas iluminadas com belas cores, criando um
mundo espetacular nas entranhas da terra. Tarde livre, lhe recomendamos conhecer o palácio Jingjiang, “cidade proibida em
miniatura”. Alojamento.
21 DOM. Guilin - Cruzeiro pelo rio Li- Yangshuo- HuangyaoCantão.Sairemos de Guilin de barco, faremos um cruzeiro fluvial pelo rio
Li, as paisagens são espetaculares com suas montanhas verdes, os
vilarejos às margens do rio, com rochas surpreendentes e picos
com formas incríveis. Almoço incluído. Chegaremos a YANGSHUO,
cidade muito turística e cheia de vida. Faremos um passeio antes
de seguirmos pelo interior da China para HUANGYAO, em um meio
rural, a cidade antiga se conserva magnificamente com suas
pequenas ruas, edifícios antigos, templos; a vida e a atividade de
seus habitantes também nos transportará para outra época.
Tempo para passear. Continuaremos nosso trajeto rumo a CANTÃO
– Chegada prevista para o final do dia.
22 SEG. Cantão - Zhuhai - Macau.Cantão, faremos uma visita de aproximadamente duas horas nesta
pujante metrópole localizada ao sul da China, passearemos pela
rua Shangiaxju com seu mercado tradicional, conheceremos a Casa
do Clã Chen do final do século XIX e percorreremos a zona ribeirinha
do rio. Tempo livre e almoço incluído. À tarde viajaremos para
ZHUHAI, junto ao mar da China, pararemos junto ao impressionante
Teatro da Ópera, construído em um terreno que pertencia ao mar,
inaugurado em 2016, sua impressionante forma simboliza o sol e a
lua. CRUZAREMOS A FRONTEIRA e entraremos em MACAU, onde
conheceremos a região dos cassinos, muitos deles no mesmo estilo
dos de Las Vegas, sua atividade é impressionante.
MUITO IMPORTANTE: Se durante sua viagem tiver que entrar novamente na China continental, após sua estadia em Macau e Hong
Kong, exija um visto de entrada dupla.
23 TER. Macau.Macau. Faremos uma visita à cidade, o centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Do século XVI até 1999 a região
foi administrada pelos portugueses, suas antigas igrejas, os azulejos nos edifícios civis, sua fortaleza e o farol mais antigo da China
assim o confirmam. Tempo livre e Almoço incluído. Fim dos nossos
serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar de
uma noite adicional. Translado de saída para o aeroporto não
incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor transporte
público para seu deslocamento.
(OPÇ. 3) JAPÃO TRADICIONAL Y BELLEZAS DE CHINA FIN HONG
KONG
DIAS 1 - 22 COMO EM OPÇ. 2
23 TER. Macau - Hong Kong.MACAU. Faremos uma visita à cidade, o centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Do século XVI até 1999 a região
foi administrada pelos portugueses, suas antigas igrejas, os azulejos nos edifícios civis, sua fortaleza e o farol mais antigo da China
assim o confirmam. Tempo livre e Almoço incluído. À tarde percorreremos a impressionante ponte que interliga Hong Kong a Macau,
inaugurada no final de 2018, proeza de engenharia com mais de 30
quilômetros de pontes sobre o mar da China, 6 quilômetros de
túnel submarino, ilhas artificiais.
Nota: Se o número de participantes no grupo for inferior a 06 pessoas a passagem de Macau para Hong Kong poderá ser feita de
ferry-boat.
HONG KONG – Chegada-. Depois de nos alojarmos iremos de ferry
a região mais ativa de vida e atividade noturna da cidade com
suas luzes. Volta a area de nosso hotel. Jantar incluído. Retorno
ao hotel.

•
•
•
•
•

(Serviços adicionais Opç. 2)
Excursão: Gruta das Flautas de Cana.
Barco: Cruzeiro fluvial pelo rio Li.
Visita Panorâmica em: Cantão, Macau.
Entradas: Aldeia Basha Miao, Vilarejo
Zhaoxing da etnia Dong, Vilarejo Guangxiao
da etnia Dong, Ponte do vento em Chengyang,
Arrozeiras em Longsheng, Gruta das Flautas
de Cana, Cidade antiga em Huangyao, Casa
do clã Chen em Cantão.
• Trem Alta Velocidade: Chengdu - Congjiang.

• 05 Almoços ou jantares incluidos em:
Chengdu (almoço picnic em trem
Chengdu -Congjiang), Chengyang, Cruzeiro
pelo río Li, Cantão, Macau.

• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Macau, Hong Kong.
• Traslado Noturno: Baía de Hong Kong em
Hong Kong.
• Entradas: Museu de Historia em Hong Kong.
• Ferry: Star Ferry em Baía de Hong Kong.
• Funicular: Peak Tram (descida) em Hong
Kong.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em:
Macau, Hong Kong
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MAIS DE 15 DIAS

25 QUI. Hong Kong.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais
de Pequim, Grande Muralha China seção
Mutianyu em Pequim, Dujiangyan, Montanha
de Quingcheng Shan e cidade antiga de Jiezi
em Chengdu.
• Barco: Lago de Kawaguchiko, Passeio de
barco em Longmen, Passeio de barco pela
Montanha de Quingcheng Shan em Chengdu.
• Visita Panorâmica em: Quioto, Tóquio,
Xangai, Xian.
• Traslado Noturno: Bairro tradicional de Gion
em Quioto, Cidade Velha em Luoyang.
• Entradas: Mausoléu de Okuno,Templo de
Kongobu-ji e Ajikan ou Zazen meditação no
Monte Koya, Santuário Fushimi Inari, Palácio
Imperial, Templo de Kinkaku-ji em Quioto,
Castelo do Matsumoto, Templo Zenko-ji,
Cerimônia Gomakuyo,Parque dos Macacos
em Jigokudani em Nagano, Espetáculo de
Yumomi em Kusatsu, Templo Toshogu,
Mausoléu Taiyuinbyo em Nikko., Templo
Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji em Tóquio,
Arakurayama Sengen Park em Monte Fuji,
Santuário Fuji Sengen em Kawaguchiko,
Cidade Proibida, Parque Jingshan, Palácio de
Verão em Pequim, Grande Muralha China
Mutianyu em Pequim, Jardim Yuyuan,
demostração da Cerimônia do Chá em
Xangai, Templo budista do Cavalo Branco em
Luoyang, Grutas budistas em Longmen,
Templo Baoulon, Museu Guo em Sanmexia,
Museu do Exercito de Terracota, pequena
pagode do ganso,curso de caligrafia chinesa
e breve espetáculo de instrumentos tradicionais na Torre do Tambor (não sempre garantido) em Xian, Centro de criacão de Ursos
Panda em Chengdu, Sistema de irrigacão em
Dujiangyan,
Montanha
sagrada
de
Quingcheng Shan em Chengdu.
• Funicular: Grande Muralha China em Pequim,
Montanha de Quingcheng Shan em Chengdu.
• Trem Alta Velocidade: Pequim - Xangai,
Xangai - Luoyang, Xian - Chengdu.
• Voos incluidos: Tóquio - Pequim em classe
econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 14 Almoços ou Jantares incluidos em: Monte
Koya, Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen, Tóquio,
Tóquio, Pequim, Pequim, Pequim, Xangai,
Luoyang, Sanmexia, Chengdu, Chengdu

ATÉ 15 DIAS

24 QUA. Hong Kong.Após o café da manhã faremos uma visita à cidade. Ao longo da
visita conheceremos o centro financeiro com seus imensos arranha-céus, visitaremos o Museu de História que nos ilustra sobre
a história da cidade (período colonial, Guerra Mundial…) a
Avenida das Estrelas junto ao cais que exibe as celebridades da
indústria cinematográfica. Tomaremos o Star Ferry, cruzando a
linha de Hong Kong de barco e subiremos ao Pico Vitória (552 m)
onde poderemos avistar toda a cidade. Descida em Peak Tram.
Tarde livre.

O PREÇO INCLUI

CENTRAL

19 SEX. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- Longsheng- Guilin.Hoje faremos uma das etapas mais bonitas e emocionantes da
viagem. GUANGXIAO, entre surpreendentes vilarejos da etnia
Dong com sua bela arquitetura de madeira, este vilarejo cheio de
encanto parou no tempo, sendo pouco frequentado pelo turismo
internacional, veremos sua ponte suspensa, a Torre do Tambor, o
Teatro da Ópera. Pararemos também em CHENGYANG, com sua
magnífica “ponte do vento”. Almoço incluído. Em LONGSHENG
visitaremos os arrozais de LONGJI, declarado Patrimônio da
Humanidade. Em um miniônibus subiremos aos mirantes e poderemos descer um setor caminhando por trilhas entre arrozais com
maravilhosas paisagens. Posteriormente, seguiremos rumo a

2 Guilin

NÓRDICA

(OPÇ.2) JAPÃO TRADICIONAL Y BELLEZAS DE CHINA FIN MACAU
DIAS 1 - 17 COMO EM OPÇ. 1
18 QUI. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.Iremos de trem, madrugaremos (saída prevista de nosso trem às
07h38), são quase mil quilômetros que faremos em pouco mais de
cinco horas e meia entre magníficas paisagens montanhosas
(almoço estilo piquenique no próprio trem). Chegada a Congjiang,
uma magnífica e desconhecida região da China habitada pelas
minorias étnicas. Conheceremos o BASHA MIAO Village, no bosque, com suas casas de madeira, é a única etnia autorizada a
portar armas de fogo por terem sido tradicionais caçadores de
ursos. Continuaremos rumo a ZHAOXING, o vilarejo mais importante da minoria Dong, belíssima localidade com mais de 800
casas tradicionais, muitos o definem como o vilarejo mais bonito
da China. Alojamento.

2

MEDITERRÂNEO

18 QUI. Chengdu.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

1 Monte Koya

ATLÂNTICO

17 QUA. Chengdu.Hoje faremos uma excursão de dia inteiro à província de Sichuan,
com paisagens agradáveis e vilarejos tradicionais. Em
DUJIANGYAN conheceremos o tradicional sistema de irrigação,
que funciona há mais de 2.000 anos e foi declarado Patrimônio da
Humanidade. QINGCHENG SHAN, “montanha da cidade verde” é
uma montanha sagrada taoísta, suas trilhas entre bosques nos
permitem descobrir grutas, pavilhões e centenas de templos de
madeira, almoço incluído. Finalmente visitaremos a cidade antiga de JIEZI com seus becos com mais de mil anos de história.
Retorno a CHENGDU.

Zhaoxing 1

Xangai

1

PENINSULA IBÉRICA

16 TER. Xian - Chengdu.Sairemos de Xian em um trem de alta velocidade supermoderno,
em pouco mais de três horas faremos os 700 km que nos separam
de CHENGDU. Assim que chegarmos faremos uma visita ao Centro
de Pesquisa e Criação de Ursos Pandas, nesta reserva vivem 120
ursos-panda gigantes e 76 pandas-vermelhos. Almoço incluído. À
tarde faremos um passeio pelo Parque do Povo, com seu pequeno
lago, o vilarejo local, fazendo tai-chi e suas casas de chá.-

chengdu
2

Osaka

ECONÔMICA

15 SEG. Xian.Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo cedo
visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus milhares de
guerreiros de argila de tamanho natural que foram encontrados
debaixo da terra. Retornaremos a XIAN, visitaremos o PAGODE
PEQUENA DO GANSO e assistiremos ao breve curso de caligrafia
chinesa. Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado,
atravessaremos seu bairro muçulmano e entraremos na mesquita,
poderemos observar as múltiplas culturas e religiões que deixaram seus vestígios neste país. Também visitaremos, ingresso
incluído, a TORRE DO TAMBOR, onde poderemos contemplar um
breve espetáculo de instrumentos tradicionais (não sempre
garantido).Tempo livre.-

Quioto 1

LUOYANG 1
Xian 2

MAIS INCLUÍDO

14 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- Sanmexia - Xian.Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o TEMPLO
BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro e lugar de estudos ao qual chegam budistas de todos os países do mundo.
Continuaremos nosso trajeto para SANMENXIA, nesta histórica
cidade veremos o rio Amarelo, conheceremos o Templo Baoulon
com seu alto pagode e visitaremos um dos melhores museus da
China: o Museu Guo com os carros funerários do antigo estado de
Guo. Almoço incluído. Continuaremos em direção a leste, passaremos ao pé do Monte Hua, montanha sagrada. XIAN, chegada prevista para o final da tarde.

1 IKAHO
3 Tóquio

ORIENTE MEDIO

13 SAB. Xangai- Luoyang.Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos cedo para
tomar o trem de alta velocidade (saída prevista do trem as 7.17
hrs.). Em pouco mais de 5 horas nosso trem faz quase 1.000 km, ou
seja, a distância que separa a cidade de Xangai da cidade de
Luoyang. Chegada à estação de LUOYANG. Almoço incluido.
Conheceremos as impressionantes grutas budistas de LONGMEN,
ao logo de mais de um quilômetro, nas paredes rochosas do rio
foram esculpidas mais de 100.000 imagens de Buda. Faremos um
passeio de barco. Depois translado à cidade velha, adentraremos
por sua impressionante muralha onde poderemos desfrutar da
grande atividade tradicional e suas iluminadas ruas.

NAGANO 1

ASIA E OCEANIA

12 SEX. Xangai.De manhã faremos uma visita a esta impressionante cidade,
atravessaremos a zona financeira de Pudong com seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-boat pelo rio de Xangai onde
desfrutaremos de uma excelente vista para as duas partes da
cidade.Pasaremos pelas ruas da Cidade Velha e o Jardím Yuyuan,
espectacular jardim privado onde foi possivel combinar a frondosa vegetaçao com os ancestrais pavilhoes, pedras e cristalinas
aguas. Apreciaremos uma demostração da Cerimônia do Chá,
bebida que desempenha um papel cultural importantíssimo na
China. Atravesaremos umo dos bairros mais conhecidos da capital, Xintiandi. Almoço incluido. Seguiremos no Bairro de Tianzifang,
a antiga area residencial de imfluencia francesa com suas tradicionais estreitas e labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas e
galerias de arte . Finalizamos a visita pelo malecom, conhecido
como Bund com seus antigos edifícios que nos recorda a influência
comercial europeia.

Pequim 2

AMÉRICA

11 QUI. Pequim - Xangai.Excursão A Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e
grandiosa obra arquitetônica, sua história abrange mais de
2.000 anos. Subiremos e desceremos de funicular para visitar A
Grande Muralha. Vamos nos despedir de Beijing com um almoço
incluído de pato laqueado. Translado à estação para tomar o
trem de Alta Velocidade com destino a XANGAI. Chegada, translado ao hotel e alojamento.

AMÉRICA
ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO

GUIA FALANDO EM
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VANTAGENS DESTE CIRCUITO

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

MAIS INCLUÍDO

O

NLINE

DESDE 2436€-DÍAS 8/9/12/15
17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 20
04, 18
01, 15, 29
12, 26
12, 26

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID: 19487
DBL
T.Alt

€ 2479

T. Med

€ 2479

ATLÂNTICO

T.Baixa € 2436
Opção 3
ID: 19489
DBL
T.Alt

€ 3441

T. Med

€ 3441

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

T.Baixa € 3383

IND

3032
3032
2989

IND

4175
4175
4117

Opção 2
ID:19488
DBL
IND

2824
2824
2766

3441
3441
3383

Opção 4
ID: 19490
DBL
IND

4128
4128
4032

5011
5011
4915

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de viajantes inscritos será realizado em um ou dois idiomas
(sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam
solicitar um depósito em dinheiro ou uma cópia de seu
cartão de crédito na hora de realizar seu check-in.
Este depósito poderá ser recuperado no dia de saída
caso você não tenha efetuado nenhuma despesa no
hotel. No Japão não é frequente encontrar quartos
duplos com cama de casal. Na maioria das vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em destinos como o Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05 de
mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) ou a China (Día
Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano Novo Chinês de 12
Fevereiro 2021), pode ocorrer um maior atraso nas
visitas programadas devido ao trânsito mais lento nas
estradas e o alto volume de pessoas que visitam os
monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de
trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o
número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a
totalidade da bagagem não caiba nos bagageiros do
ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar através do
serviço de pacotes expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo mais quantidade do que a
autorizada. As despesas decorrentes de tais envios
deverão ser pagas pelos viajantes portadores do referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas
das pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a
satisfação de todos bem como suas preferências.
Europamundo oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a comida local no destino visitado,
no entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e
o tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha
Viagem".
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Tóquio com o Monte Fuji e Pequim Opção 1

Tóquio com Monte Fuji, Pequim e Xangai
Tóquio, Monte Fuji e China Classica Express
Tóquio, Monte Fuji e China Mágica
Opção 2

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

fotografía: SIlviano
Datong

Opção 3

Opção 4

(OPÇ. 1) TÓQUIO COM O MONTE FUJI E PEQUIM
01 SEX. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira
e alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola, embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à
sua espera. O mesmo lhe proporcionará as informações
básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que
efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois
disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô
(bilhetes incluídos) em direção à região de Shinjuku. O
metrô de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku
sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você
poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos dar
um passeo até o restaurante. Shinjuku é uma das áreas
com mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de
boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel,
novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.
02 SAB. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa
cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas
repletas de paz. Faremos uma breve parada no Templo de
Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de
Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de Jizos,
divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs
das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso
Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento
mais abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de Meiji
dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa.
Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante Avenida
de Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do
Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para
visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o
bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do
Mangá e Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan, o
estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos nossa
visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa
rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local.
Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento
poderá estar localizado próximo ao aeroporto de Narita
de Tóquio.
03 DOM. Tóquio- Kamakura – Enoshima -Odawara- Gora.Sairemos de Tóquio para KAMAKURA, um “oásis de paz”
que durante dois séculos foi a capital do Japão, com inúmeros santuários, templos e jardins. No templo zen de
Hokoku-ji passearemos pelo seu bosque de bambu
(ingresso incluído) e poderemos tomar um chá verde.
Também conheceremos Sugimoto-dera, fundado em 734
é o templo mas antigo da cidade. Passaremos um tempo
no agradável centro da cidade antes de conhecer, com

ingresso incluído, o Grande Buda (Daibutsu). Nosso
seguinte trajeto oferece uma grande beleza paisagística
seguindo pelo oceano Pacífico. Tempo livre para almoçar
e passear em ENOSHIMA, pequena ilha no oceano interligada por uma ponte. Continuaremos rumo a ODAWARA,
ingresso incluído para visitar o castelo, imponente fortaleza medieval (restaurada no século XX) do período Edo,
um dos principais castelos do Japão. Continuaremos
para a bela região de Hakone, uma zona de lagos e montanhas próxima do monte Fuji. Alojamento no agradável
vilarejo de GORA (o ponto próximo)
04 SEG. Gora- Owakudani – Oshino HakkaiKawaguchiko – Monte Fuji - Tóquio.Nossa etapa é espetacular, começaremos o dia subindo o
OWAKUDANI, o “vale do inferno”, caldeira de vapor, barro
borbulhante e gases sulfurosos (Nota: em ocasiões o
acesso permanece fechado devido a uma elevada atividade vulcânica ou gases tóxicos, caso isso ocorra, visitaríamos o Arakurayama Sengen Park). Posteriormente
seguiremos para OSHINO HAKKAI, pequeno e pitoresco
vilarejo com 8 tanques e vista para o Monte Fuji.
Seguiremos para KAWAGUCHIKO, idílica cidade de
pequenas casas, flores e montanhas junto ao seu belo
lago, faremos um bonito passeio de barco no lago de
Kawaguchiko. Depois subiremos para o Monte Fuji pela
estrada que nos leva para a “quinta estação” e, entre
espetaculares bosques e uma bela vista, chegaremos à
altura de 2.305 metros.
Nota: Durante o inverno é frequente que a rota de subida
ao Monte Fuji esteja fechada devido à neve ou outros
fatores climáticos; durante essa época chegaremos até o
ponto onde estejamos autorizados.
Retorno a Tóquio ao final do dia.
05 TER. Tóquio - Pequim.Café da manhã e Traslado de saída incluído em transporte coletivo (shuttle bus) ao aeroporto para pegar o
voo com destino a PEQUIM (voo incluido). Chegada a
Beijing, Capital da República Popular da China. Traslado
ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade,
faremos um translado na famosa rua Wangfujing cheia
de lojas, vida, atividade, e restaurantes. Jantar incluido.
Regresso ao hotel.
06 QUA. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido
como “a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais.
Também teremos a oportunidade de conhecer o Parque
Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores
jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir
até o topo da colina de ter as melhores vistas (se o dia é
claro), na cidade proibida. Vale a pena o esforço.
Continuamos a Praça Tian An Men, uma das maiores do
mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro
Nacional, teatro da ópera de Pequim. Almoço incluído. À
tarde, visita ao Palácio de Verão, que era um jardim de
verão para os da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos
uma excursão em triciclo (bicicleta típica de três rodas)

Após do café da manha, fim de nossos serviços.

12 TER. Xian.Após do café da manha, fim de nossos serviços.
(OPÇ. 4) TÓQUIO, MONTE FUJI E CHINA MÁGICA
DIAS 1 - 11 COMO EM OPÇ. 3
12 TER. Xian -Lingfen - Mansão clã Wang- Pingyao.Sairemos de Xian em um moderníssimo trem de alta velocidade, em menos de três horas chegaremos a Linfen,
onde nos dirigimos em nosso ônibus para a MANSÃO DO
CLÃ WANG, construída entre os séculos XVII e XIX pela
abastada família. Almoço incluído. Continuaremos rumo
a PINGYAO, a cidade histórica mais bem conservada da
China com 4000 edifícios antigos, declarada patrimônio
da humanidade, desfrutaremos desta encantadora cidade tradicional. Ingresso incluído que permite o acesso a
todos os templos, mansões e muralha da cidade.
13 QUA. Pingyao- Wutai.Viajaremos rumo a um dos lugares espirituais mais emocionantes da China: a MONTANHA WUTAI, neste lugar,
entre montanhas verdes e bosques, está localizado um dos
centros do budismo lamaísta, mais de 40 mosteiros antigos (e um número similar de mosteiros construídos nos
últimos anos) albergam uma numerosa comunidade de
monges. Visitaremos com nosso guia o Templo Nanshan,
posteriormente reservaremos tempo livre para que você
possa procurar templos menos visitados onde poderá, com
respeito, observar os monges. Jantar incluido.
14 QUI. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo de
Suspensão - Datong.Seguindo por uma estrada de grande beleza paisagística,
situada entre montanhas, iremos a YANGMENGUAN não
muito longe dos limites da Mongólia, em um passo de
montanha, aqui conheceremos uma parte da GRANDE
MURALHA, poderemos caminhar com tranquilidade uma
vez que é uma região com um número muito limitado de
turistas. Depois disso viajaremos para YINGXIAN, tranquila poblaçao onde destaca sua pagode de madeira.
Almoço incluido.
Sairemos para o TEMPLO DE SUSPENSÃO ou Templo
Xuancong, localizado num enorme precipic¡o que inclui
elementos budistas, taoistas e confucianos. Iremos para
DATONG. Esta cidade conta com murahlas impressionantes e todo o seu centro histórico foi reconstuído.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol, seguro
básico de viagem e café da manhã tipo
buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais de Pequim, Grande Muralha China
seção Mutianyu em Pequim.
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Tóquio.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji em Tóquio, Templo
Hokoku-ji e bosque de bambú, Templo
Sugimoto-dera, Grande Buda (Daibutsu)
em Kamakura, Castelo em Odawara,
Arakurayama Sengen Park em Monte Fuji,
Santuário Fuji Sengen em Kawaguchiko,
Cidade Proibida, Parque Jingshan, Palácio
de Verão em Pequim, Grande Muralha
China Mutianyu em Pequim.
• Funicular: Grande Muralha China em
Pequim.
• Voos incluidos: Tóquio - Pequim em classe
econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 05 Almoços ou Jantares incluidos em:
Tóquio, Tóquio, Pequim, Pequim, Pequim.
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Grande Muralha China seção
Mutianyu em Pequim.
• Visita Panorâmica em: Xangai.
• Entradas: Grande Muralha China Mutianyu
em Pequim, Jardim Yuyuan, demostração
da Cerimônia do Chá em Xangai.
• Funicular: Grande Muralha China em
Pequim.
• Trem Alta Velocidade: Pequim - Xangai.
• 01 Almoço ou Jantar incluido em: Xangai
•
•
•
•

(Serviços adicionais Opç. 3)
Barco: Passeio de barco em Longmen.
Visita Panorâmica em: Xian.
Traslado Noturno: Cidade Velha em
Luoyang.
• Entradas: Templo budista do Cavalo
Branco em Luoyang, Grutas budistas em
Longmen, Templo Baoulon, Museu Guo em
Sanmexia, Museu do Exercito de Terracota,
pequena pagode do ganso,curso de caligrafia chinesa e breve espetáculo de instrumentos tradicionais na Torre do Tambor
(não sempre garantido) em Xian.
• Trem Alta Velocidade: Xangai - Luoyang.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em:
Luoyang, Sanmexia
• (Serviços adicionais Opç. 4)
• Entradas: Mansão do Clã Wang, Templos,
mansões e muralha em Ping Yao, Templo
Nanshan em Wutai, Grande Muralha em
Yanmenguan, Templo de Suspensão,
Grutas de Yungang em Datong, Vilarejo
tradicional chinês em Jiming Post.
• Trem Alta Velocidade: Xian - Lingfen.
• 03 Almoços ou Jamtares incluidos em:
Mansão Clã Wang, Wutai, Yingxian

MAIS DE 15 DIAS
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ATÉ 15 DIAS

15 SEX. Datong- Yungang- Jiming Post- Pequim.Nas imediações de DATONG conheceremos as GRUTAS DE
YUNGANG, o recinto mais impressionante de arte em grutas da China, com mais de 51 000 estátuas em suas 252
grutas escavadas no século V. Visitaremos logo JIMING
POST, pequeno vilarejo tradicional chinês que conserva
uma vida agradável e provinciana, criado como parada
de descanso para os correios que eram enviados pelo
imperador, protegido por potentes muralhas.
Continuaremos rumo a PEQUIM. Chegada prevista para
a metade da tarde.Fim dos nossos serviços. Verifique a
hora de seu voo para saber se vai precisar de uma noite
adicional. Translado de saída para o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor transporte público para seu deslocamento.

HOTÉIS PREVISTOS

CENTRAL

10 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- Sanmexia
- Xian.Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o
TEMPLO BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro
e lugar de estudos ao qual chegam budistas de todos os
países do mundo. Continuaremos nosso trajeto para
SANMENXIA, nesta histórica cidade veremos o rio
Amarelo, conheceremos o Templo Baoulon com seu alto
pagode e visitaremos um dos melhores museus da China:
o Museu Guo com os carros funerários do antigo estado
de Guo. Almoço incluído. Continuaremos em direção a
leste, passaremos ao pé do Monte Hua, montanha sagrada. XIAN, chegada prevista para o final da tarde.

11 SEG. Xian.Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo
cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus
milhares de guerreiros de argila de tamanho natural que
foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos a
XIAN, visitaremos o PAGODE PEQUENA DO GANSO e assistiremos ao breve curso de caligrafia chinesa.
Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado,
atravessaremos seu bairro muçulmano e entraremos na
mesquita, poderemos observar as múltiplas culturas e
religiões que deixaram seus vestígios neste país. Também
visitaremos, ingresso incluído, a TORRE DO TAMBOR,
onde poderemos contemplar um breve espetáculo de
instrumentos tradicionais (não sempre garantido).Tempo
livre.-

NÓRDICA

(OPÇ. 3) TÓQUIO, MONTE FUJI E CHINA CLASSICA
EXPRESS
DIAS 1 - 8 COMO EM OPÇ. 2
09 SAB. Xangai- Luoyang.Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos
cedo para tomar o trem de alta velocidade (saída prevista do trem as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 5 horas nosso
trem faz quase 1.000 km, ou seja, a distância que separa
a cidade de Xangai da cidade de Luoyang. Chegada à
estação de LUOYANG. Almoço incluido. Conheceremos as
impressionantes grutas budistas de LONGMEN, ao logo
de mais de um quilômetro, nas paredes rochosas do rio
foram esculpidas mais de 100.000 imagens de Buda.
Faremos um passeio de barco. Depois translado à cidade
velha, adentraremos por sua impressionante muralha
onde poderemos desfrutar da grande atividade tradicional e suas iluminadas ruas.

2

MEDITERRÂNEO

09 SAB. Xangai.-

Xangai

ATLÂNTICO

De manhã faremos uma visita a esta impressionante
cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong com
seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-boat
pelo rio de Xangai onde desfrutaremos de uma excelente
vista para as duas partes da cidade.Pasaremos pelas ruas
da Cidade Velha e o Jardím Yuyuan, espectacular jardim
privado onde foi possivel combinar a frondosa vegetaçao
com os ancestrais pavilhoes, pedras e cristalinas aguas.
Apreciaremos uma demostração da Cerimônia do Chá,
bebida que desempenha um papel cultural importantíssimo na China. Atravesaremos umo dos bairros mais
conhecidos da capital, Xintiandi. Almoço incluido.
Seguiremos no Bairro de Tianzifang, a antiga area residencial de imfluencia francesa com suas tradicionais estreitas e labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas e galerias
de arte . Finalizamos a visita pelo malecom, conhecido
como Bund com seus antigos edifícios que nos recorda a
influência comercial europeia.

LUOYANG 1
Xian 2

PENINSULA IBÉRICA

08 SEX. Xangai.-

1/1 Tóquio

ECONÔMICA

(OPÇ. 2) TÓQUIO COM MONTE FUJI, PEQUIM E XANGAI
DIAS 1 - 6 COMO EM OPÇ. 1
07 QUI. Pequim - Xangai.Excursão A Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e grandiosa obra arquitetônica, sua história abrange
mais de 2.000 anos. Subiremos e desceremos de funicular
para visitar A Grande Muralha. Vamos nos despedir de
Beijing com um almoço incluído de pato laqueado.
Translado à estação para tomar o trem de Alta Velocidade
com destino a XANGAI. Chegada, translado ao hotel e alojamento.

gora 1

Pingyao 2

MAIS INCLUÍDO

08 SEX. Pequim.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

wutai 1

ORIENTE MEDIO

07 QUI. Pequim.Excursão A Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e grandiosa obra arquitetônica, sua história abrange
mais de 2.000 anos. Subiremos e desceremos de funicular
para visitar A Grande Muralha. Retorno à cidade. Almoço
incluído de pato laqueado. A seguir, percurso pelo Templo
do Céu, o maior grupo de templos da China e uma das
construções mais originais e impressionantes de Beijing.
Relaxaremos desfrutando de uma massagem nos pés.
Também receberemos uma aula de Taichi. Posteriormente,
retorno ao hotel e alojamento.

Pequim
3/2

ASIA E OCEANIA

pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos como
Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão característico de vida dos residentes destes bairros populares,
visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa
tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os seus
recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

AMÉRICA

datong 1

AMÉRICA

Novidade

com o Norte do Japão

MAIS INCLUÍDO

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

China de Norte a Sul
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VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DESDE 6489€-DÍAS 26
DATAS DE SAÍDA
12, 26
10, 24
07, 21
05, 19
02, 16, 30
13, 27
11

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:

PREÇOS POR PESSOA
ID: 19484

T.Alt
T. Med

DBL
€ 6489
€ 6489

INDIV
8037
8037

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também
em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam
solicitar um depósito em dinheiro ou uma cópia de
seu cartão de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito poderá ser recuperado no dia de
saída caso você não tenha efetuado nenhuma despesa no hotel. No Japão não é frequente encontrar
quartos duplos com cama de casal. Na maioria das
vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em destinos como o Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05
de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) ou a China (Día
Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano Novo Chinês de
12 Fevereiro 2021), pode ocorrer um maior atraso nas
visitas programadas devido ao trânsito mais lento
nas estradas e o alto volume de pessoas que visitam
os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de
trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona
o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso de mão.
Caso a totalidade da bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar
através do serviço de pacotes expresso a bagagem
dos passageiros que levem consigo mais quantidade
do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais
envios deverão ser pagas pelos viajantes portadores
do referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas
das pessoas que viajam em nossos grupos dificultam
a satisfação de todos bem como suas preferências.
Europamundo oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a comida local no destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha
internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê no site
"Minha Viagem".
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xian
Muralha da cidade antiga
01 DOM. Pequim.Bem-vindos à China. Translado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, faremos
um translado na famosa rua Wangfujing cheia de lojas, vida,
atividade, e restaurantes. Jantar incluido. Regresso ao hotel.
02 SEG. Pequim.Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e
grandiosa obra arquitetônica, cuja história abrange mais de
2.000 anos. Incluímos o funicular para a subida e a descida da
Grande Muralha. Ao retornar a Pequim pararemos no distrito
798 com sua arte contemporânea localizada em uma antiga
fábrica militar. Hoje visitaremos tambem o TEMPLO DO CEU, um
dos maiores complexos sacros do país, declarado patrimônio da
humanidade. Depois conheceremos a medicina tradicional chinesa, que desde há séculos se apoia na teoria de que a nossa
saúde está relacionada com a saúde dos pés. Vamos descontrair-nos com uma massagem nos pés. Vocè receberá tambén uma
aula de Taichi. A seguir, regresso ao hotel e nos despedimos de
Pequim com un jantar de pato lacado incluído.
03 TER. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como “a
Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também teremos a
oportunidade de conhecer o Parque Jingshan, onde fica a Colina do
Carvão, um dos melhores jardins imperiais conservados em Pequim.
Podemos subir até o topo da colina de ter as melhores vistas (se o dia
é claro), na cidade proibida. Vale a pena o esforço. Continuamos a
Praça Tian An Men, uma das maiores do mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro Nacional, teatro da ópera de Pequim.
Almoço incluído. À tarde, visita ao Palácio de Verão, que era um
jardim de verão para os da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos
uma excursão em triciclo (bicicleta típica de três rodas) pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos como Hutong. Nesta região
poderemos ver o estilo tão característico de vida dos residentes
destes bairros populares, visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os
seus recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.
04 QUA. Pequim- Nanjing.Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos cedo
para tomar o trem de alta velocidade. Em pouco mais de 4 horas
nosso trem faz quase 1.000 km, ou seja, a distância que separa a
cidade de Pequim da cidade de Nanjing. Por volta das 12h30
chegaremos a NANJING, cidade de oito milhões de habitantes
considerada por muitos como a mais agradável da China.
Ficaremos surpreendidos pela atividade e pela vida comercial
desta moderna metrópole. Conheceremos a Montanha Púrpura,
onde visitaremos o Mausoléu de SUN YAT-SEN e o pitoresco
Templo Lingu. Posteriormente disporemos de tempo livre.
05 QUI. Nanjing- Suzhou- Tongli- Xangai.Sairemos rumo a SUZHOU com seus maravilhosos jardins declarados patrimônio da humanidade. Esta cidade foi a principal
produtora de seda do mundo, que sempre esteve associada à
beleza e elegância. Entraremos (entrada incluida) no Jardim do
Humilde Administrador. Disporemos de tempo livre para passear
pela pitoresca Pingjian Road. Almoço incluído. Depois iremos
para TONGLI, encantadora cidade lacustre com suas pequenas
casas junto dos canais e de suas gôndolas. Faremos um bonito
passeio de barco. Continuaremos rumo a XANGAI. Alojamento.
06 SEX. Xangai.De manhã faremos uma visita a esta impressionante cidade,
atravessaremos a zona financeira de Pudong com seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-boat pelo rio de Xangai onde
desfrutaremos de uma excelente vista para as duas partes da
cidade.Pasaremos pelas ruas da Cidade Velha e o Jardím Yuyuan,
espectacular jardim privado onde foi possivel combinar a frondosa vegetaçao com os ancestrais pavilhoes, pedras e cristalinas

aguas. Apreciaremos uma demostração da Cerimônia do Chá,
bebida que desempenha um papel cultural importantíssimo na
China. Atravesaremos umo dos bairros mais conhecidos da capital, Xintiandi. Almoço incluido. Seguiremos no Bairro de
Tianzifang, a antiga area residencial de imfluencia francesa com
suas tradicionais estreitas e labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas e galerias de arte . Finalizamos a visita pelo malecom,
conhecido como Bund com seus antigos edifícios que nos recorda
a influência comercial europeia.
07 SAB. Xangai- Luoyang.Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos cedo
para tomar o trem de alta velocidade (saída prevista do trem as
7.17 hrs.). Em pouco mais de 5 horas nosso trem faz quase 1.000
km, ou seja, a distância que separa a cidade de Xangai da cidade
de Luoyang. Chegada à estação de LUOYANG. Almoço incluido.
Conheceremos as impressionantes grutas budistas de LONGMEN,
ao logo de mais de um quilômetro, nas paredes rochosas do rio
foram esculpidas mais de 100.000 imagens de Buda. Faremos um
passeio de barco. Depois translado à cidade velha, adentraremos
por sua impressionante muralha onde poderemos desfrutar da
grande atividade tradicional e suas iluminadas ruas.
08 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- Sanmexia Xian.Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o TEMPLO
BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro e lugar de estudos ao qual chegam budistas de todos os países do mundo.
Continuaremos nosso trajeto para SANMENXIA, nesta histórica
cidade veremos o rio Amarelo, conheceremos o Templo Baoulon
com seu alto pagode e visitaremos um dos melhores museus da
China: o Museu Guo com os carros funerários do antigo estado de
Guo. Almoço incluído. Continuaremos em direção a leste, passaremos ao pé do Monte Hua, montanha sagrada. XIAN, chegada
prevista para o final da tarde.
09 SEG. Xian.Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo cedo
visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus milhares de
guerreiros de argila de tamanho natural que foram encontrados
debaixo da terra. Retornaremos a XIAN, visitaremos o PAGODE
PEQUENA DO GANSO e assistiremos ao breve curso de caligrafia
chinesa. Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado,
atravessaremos seu bairro muçulmano e entraremos na mesquita, poderemos observar as múltiplas culturas e religiões que
deixaram seus vestígios neste país. Também visitaremos, ingresso incluído, a TORRE DO TAMBOR, onde poderemos contemplar
um breve espetáculo de instrumentos tradicionais (não sempre
garantido).Tempo livre.10 TER. Xian - Chengdu.Sairemos de Xian em um trem de alta velocidade supermoderno,
em pouco mais de três horas faremos os 700 km que nos separam
de CHENGDU. Assim que chegarmos faremos uma visita ao Centro
de Pesquisa e Criação de Ursos Pandas, nesta reserva vivem 120
ursos-panda gigantes e 76 pandas-vermelhos. Almoço incluído. À
tarde faremos um passeio pelo Parque do Povo, com seu pequeno
lago, o vilarejo local, fazendo tai-chi e suas casas de chá.11 QUA. Chengdu.Hoje faremos uma excursão de dia inteiro à província de Sichuan,
com paisagens agradáveis e vilarejos tradicionais. Em
DUJIANGYAN conheceremos o tradicional sistema de irrigação,
que funciona há mais de 2.000 anos e foi declarado Patrimônio
da Humanidade. QINGCHENG SHAN, “montanha da cidade
verde” é uma montanha sagrada taoísta, suas trilhas entre bosques nos permitem descobrir grutas, pavilhões e centenas de
templos de madeira, almoço incluído. Finalmente visitaremos a
cidade antiga de JIEZI com seus becos com mais de mil anos de
história. Retorno a CHENGDU.

AMÉRICA

Pequim 3
1 sapporo

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS
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CENTRAL

26 QUI. Sapporo.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

NÓRDICA

19 QUI. Hong Kong - Tóquio.Depois do café da manha, translado à aeroporto (voo incluído).
Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola, embora
em ocasiões possa ser em inglês) estará à sua espera. O mesmo lhe
proporcionará as informações básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares
(SHUTTLE BUS) que efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes incluídos)
em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais
ativo do mundo! Você poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos
dar um passeo até o restaurante. Shinjuku é uma das áreas com
mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de boas-vindas em
um restaurante local e retorno ao hotel, novamente de metrô,
acompanhados de nosso guia.
NOTA: Se o seu voo chegar à tarde, o transporte de metro e o jantar
podem ser realizados no dia seguinte, durante a tarde noite.

O PREÇO INCLUI

MEDITERRÂNEO

18 QUA. Hong Kong.Após o café da manhã faremos uma visita à cidade. Ao longo da
visita conheceremos o centro financeiro com seus imensos arranha-céus, visitaremos o Museu de História que nos ilustra sobre a
história da cidade (período colonial, Guerra Mundial…) a Avenida
das Estrelas junto ao cais que exibe as celebridades da indústria
cinematográfica. Tomaremos o Star Ferry, cruzando a linha de
Hong Kong de barco e subiremos ao Pico Vitória (552 m) onde poderemos avistar toda a cidade. Descida em Peak Tram. Tarde livre.

HOTÉIS PREVISTOS

ATLÂNTICO

17 TER. Macau - Hong Kong.MACAU. Faremos uma visita à cidade, o centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Do século XVI até 1999 a região
foi administrada pelos portugueses, suas antigas igrejas, os azulejos nos edifícios civis, sua fortaleza e o farol mais antigo da China
assim o confirmam. Tempo livre e Almoço incluído. À tarde percorreremos a impressionante ponte que interliga Hong Kong a Macau,
inaugurada no final de 2018, proeza de engenharia com mais de 30
quilômetros de pontes sobre o mar da China, 6 quilômetros de
túnel submarino, ilhas artificiais.
Nota: Se o número de participantes no grupo for inferior a 06 pessoas a passagem de Macau para Hong Kong poderá ser feita de
ferry-boat.
HONG KONG – Chegada-. Depois de nos alojarmos iremos de ferry a
região mais ativa de vida e atividade noturna da cidade com suas
luzes. Volta a area de nosso hotel. Jantar incluído. Retorno ao hotel.

2 Guilin

1 sendai
20 SEX. Tóquio.No período da manhã faremos
Cantão
1
uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto
2 hong kong
de nosso guia por essa cidade sim1
plesmente impressionante! Sua freMacau
nética atividade, seus bairros ultramo2 Tóquio
dernos, convivem com áreas repletas de
paz. Faremos uma breve parada no Templo de
Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio.
Destacam-se as centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o
cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de
Meiji dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa.
Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante Avenida de
Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do Palácio
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para visitar a famosa
parte final do folheto e na sua página web
Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o bairro de Akihabara, a
“Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime japonês; passaremos
“Minha Viagem” .
junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês.
Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji
e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local.
Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá estar
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
21 SAB. Tóquio- Nikko- Sendai.de viagem e café da manhã tipo buffet.
Sairemos rumo a NIKKO, chegaremos por volta das 10h30 a este
• Inclui traslado de chegada.
fantástico vilarejo onde visitaremos o impressionante Templo de
• Excursão: Grande Muralha China seção
Nikko-Toshogu, destacando-se a sala com o som do dragão.
Mutianyu em Pequim, Triciclo pelos bairros
Também conheceremos o Mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço
tradicionais de Pequim, Dujiangyan,
impressionante cheio de paz. Faremos um passeio seguindo o rio
Montanha de Quingcheng Shan e cidade antiem Kanmangafuchi, centenas de Jizos nos observam!
ga de Jiezi em Chengdu, Gruta das Flautas de
Disporemos de tempo livre no centro da cidade antes de sair rumo
Cana, Otaru e Colina de Buda em Sapporo.
a SENDAI, moderna e ativa cidade com mais de um milhão de habi•
Barco: Passeio de barco em Tongli, Passeio de
tantes. Você poderá passear e jantar em seu ativo e pujante centro.
barco em Longmen, Passeio de barco pela
Montanha de Quingcheng Shan em Chengdu,
22 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- Morioka.Cruzeiro fluvial pelo rio Li, Cruzeiro
Sairemos rumo à maravilhosa cidade de MATSUSHIMA, na baía das
Matshushima.
“Mil Ilhas”, no Oceano Pacífico, considerada uma das cidades paisagísticas mais bonitas do Japão. Ao chegar, em uma magnífica “casa
• Visita Panorâmica em: Pequim, Xangai, Xian,
de chá” que aponta para o mar, tomaremos um chá tradicional
Cantão, Macau, Hong Kong, Tóquio, Sapporo.
enquanto nosso guia irá orientá-los sobre a cidade. Depois disso
• Traslado Noturno: Rua Wangfujing, Cidade
faremos um cruzeiro de aproximadamente 50 minutos. Almoço
Velha em Luoyang, Baía de Hong Kong em
incluído. Seguiremos para HIRAIZUMI, conheceremos seus templos
Hong Kong, Shinjuku em Tóquio.
– Patrimônio da Humanidade pela UNESCO –, Takkoko No Iwaya,
• Entradas: Grande Muralha China Mutianyu,
escavado na rocha no ano de 801. Depois disso, o magnífico conjunTemplo do Céu, massagem dos pés, aula de
to de templos budistas de Chusonji. Descansaremos nos jardins do
Taichi em Pequim, Cidade Proibida, Parque
Templo Motsuji, onde faremos uma prática Zen com todos os viaJingshan, Palácio de Verão em Pequim,
jantes. Seguiremos rumo à MORIOKA, a agradável capital da proMausoleu de Sun Yatsen e Templo Lingu em
víncia de Iwate. Alojamento e tempo livre.
Nanjing, Jardim do Humilde administrador
em Suzhou, Jardim Yuyuan, demostração da
23 SEG. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate.Cerimônia do Chá em Xangai, Templo budista
Em uma região com belas paisagens viajaremos rumo a HIROSAKI,
onde visitaremos seu castelo localizado em um belo parque onde
do Cavalo Branco em Luoyang, Grutas budisna primavera florescem mais de 2.500 cerejeiras. Depois disso
tas em Longmen, Templo Baoulon, Museu Guo
seguiremos rumo a AOMORI, capital provincial na baía de Mutsu.
em Sanmexia, Museu do Exercito de Terracota,
Conheceremos o Museu Nebuta, aprenderemos sobre a tradição
pequena pagode do ganso,curso de caligrafia
japonesa de festas que nos recordam o carnaval, com seus carros
chinesa e breve espetáculo de instrumentos
pintados e iluminados. Almoço incluído em um restaurante local.
tradicionais na Torre do Tambor (não sempre
Posteriormente embarcaremos de ferry para cruzar a ilha de
garantido) em Xian, Centro de criação de
HOKKAIDO, onde você poderá desfrutar de uma bonita travessia
Ursos Panda em Chengdu, Sistema de irrigade pouco mais de três horas e meia. HAKODATE –Chegada-. Antes
cão em Dujiangyan, Montanha sagrada de
de ir ao hotel subiremos à Montanha Hakodate que oferece uma
Quingcheng Shan em Chengdu, Aldeia Basha
vista impressionante. Desceremos da montanha de teleférico.
Miao, Vilarejo Zhaoxing da etnia Dong,
Disporemos de tempo no belo centro histórico destinado a pedesVilarejo Guangxiao da etnia Dong, Ponte do
tres, onde poderemos observar a influência de outras culturas
vento em Chengyang, Arrozeiras em
nesta cidade (igreja ortodoxa russa, igrejas cristãs).
Longsheng, Gruta das Flautas de Cana,
24 TER. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- Sapporo.Cidade antiga em Huangyao, Casa do clã
De manhã conheceremos o impressionante e agitado mercado de
Chen em Cantão, Museu de Historia em Hong
peixe. Também subiremos à torre GORYOKAKU, com uma vista
Kong, Metrô em Tóquio, Templo Zojoji, Templo
impressionante, onde poderemos observar a forma de estrela da
Meiji, Templo Sensoji em Tóquio, Templo
fortaleza de Hakodate. Tempo livre para passear pela região do
Toshogu em Nikko, Chá tradicional em
castelo antes de seguir para ONUMA. Tempo livre neste magnífico
Matshushima, Chusonji, pratica zen nos jarespaço turístico, com uma infinidade de pequenas ilhas onde você
dins do Templo Motsuji e Templo Takkoku no
poderá passear de barco, caminhar entre as ilhas e Almoço incluiIwaya, Castelo em Hirosaki, Museu Nebuta
do em um restaurante local.
em Aomori, Torre Goryokaku em Hakodate,
à tarde continuaremos pelo oceano rumo a NOBORIBETSU, um
Santuário Hokkaido Jingu e Kito oração em
espaço vulcânico impressionante, caminharemos entre fumarolas
Sapporo.
no Jigoku Dani (Vale do Inferno), admiraremos o lago cheio de
•
Ferry: Star Ferry em Baía de Hong Kong,
fumarola de Oyunuma, seguiremos pela trilha junto ao rio de
águas quentes até o espaço onde você poderá tomar um banho
Aomori-Hakodate (Ilha de Hokkaido)..
para os pés.- Posteriormente continuaremos rumo a SAPPORO.• Funicular: Grande Muralha China em Pequim,
Chegaremos à bela capital, localizada ao norte do Japão, já no
Montanha de Quingcheng Shan em Chengdu,
final do dia.Peak Tram (descida) em Hong Kong, Monte
Hakodate.
25 QUA. Sapporo- Colina de Buda -Otaru- Sapporo.• Trem Alta Velocidade: Pequim -Nanjing,
Faremos uma visita à cidade com paradas junto à torre do relógio
Xangai - Luoyang, Xian - Chengdu, Chengdu
e à avenida-parque de Odori Koen cuja torre de televisão se des- Congjiang.
taca. Conheceremos o bonito Santuário Xintoísta de Hokkaido
• Voos incluidos: Hong Kong - Tóquio em classe
Jingu, faremos um Kito, oração cerimonial onde agradeceremos a
econômica de/ para o aeroporto
viagem efetuada. Conhecemos a COLINA DE BUDA, novo centro de
• 21 Almoços ou Jantares Incluidos em:
arquitetura de vanguarda inaugurado em 2015. A colina coberta
Pequim,
Pequim, Pequim, Suzhou, Xangai,
de lavandas mantém a gigantesca estátua de Buda, no complexo
Luoyang, Sanmexia, , Chengdu, Chengdu,
também veremos a réplica das estátuas Moai (Ilha de Páscoa).
Seguiremos para OTARU, pequena cidade que nos recorda a
Chengdu (almoço picnic em trem
Europa, com suas ruas cheias de vida comercial, seu antigo canal
Chengdu -Congjiang), Chengyang, Cruzeiro
e seus pequenos museus. Almoço incluído em um restaurante
pelo río Li, Cantão, Macau, Hong Kong, Tóquio,
local. Retorno a Sapporo por volta das 15h30. Tarde livre.
Tóquio, Matshushima, Aomori, Onuma, Otaru.

PENINSULA IBÉRICA

16 SEG. Cantão - Zhuhai - Macau.Cantão, faremos uma visita de aproximadamente duas horas nesta
pujante metrópole localizada ao sul da China, passearemos pela rua
Shangiaxju com seu mercado tradicional, conheceremos a Casa do
Clã Chen do final do século XIX e percorreremos a zona ribeirinha do
rio. Tempo livre e almoço incluído. À tarde viajaremos para ZHUHAI,
junto ao mar da China, pararemos junto ao impressionante Teatro
da Ópera, construído em um terreno que pertencia ao mar, inaugurado em 2016, sua impressionante forma simboliza o sol e a lua.
CRUZAREMOS A FRONTEIRA e entraremos em MACAU, onde conheceremos a região dos cassinos, muitos deles no mesmo estilo dos de
Las Vegas, sua atividade é impressionante.
MUITO IMPORTANTE: Se durante sua viagem tiver que entrar novamente na China continental, após sua estadia em Macau e Hong
Kong, exija um visto de entrada dupla.

1 morioka

ECONÔMICA

15 DOM. Guilin - Cruzeiro pelo rio Li- Yangshuo- HuangyaoCantão.Sairemos de Guilin de barco, faremos um cruzeiro fluvial pelo rio
Li, as paisagens são espetaculares com suas montanhas verdes, os
vilarejos às margens do rio, com rochas surpreendentes e picos
com formas incríveis. Almoço incluído. Chegaremos a YANGSHUO,
cidade muito turística e cheia de vida. Faremos um passeio antes
de seguirmos pelo interior da China para HUANGYAO, em um meio
rural, a cidade antiga se conserva magnificamente com suas
pequenas ruas, edifícios antigos, templos; a vida e a atividade de
seus habitantes também nos transportará para outra época.
Tempo para passear. Continuaremos nosso trajeto rumo a CANTÃO
– Chegada prevista para o final do dia.

Zhaoxing 1

nanjing 1 2
Xangai

MAIS INCLUÍDO

14 SAB. Guilin.Dia completo em GUILIN, uma das cidades mais populares da China
com um ambiente muito agradável às margens de seu lago, junto ao
rio Li, e com ruas muito comerciais no centro urbano. Faremos uma
visita à Gruta da Flauta de Cana, uma magnífica gruta onde há
inúmeras estalactites e estalagmites com formas fantásticas iluminadas com belas cores, criando um mundo espetacular nas entranhas da terra. Tarde livre, lhe recomendamos conhecer o palácio
Jingjiang, “cidade proibida em miniatura”. Alojamento.

chengdu
2

1 hakodate

ORIENTE MEDIO

13 SEX. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- Longsheng- Guilin.Hoje faremos uma das etapas mais bonitas e emocionantes da
viagem. GUANGXIAO, entre surpreendentes vilarejos da etnia
Dong com sua bela arquitetura de madeira, este vilarejo cheio de
encanto parou no tempo, sendo pouco frequentado pelo turismo
internacional, veremos sua ponte suspensa, a Torre do Tambor, o
Teatro da Ópera. Pararemos também em CHENGYANG, com sua
magnífica “ponte do vento”. Almoço incluído. Em LONGSHENG
visitaremos os arrozais de LONGJI, declarado Patrimônio da
Humanidade. Em um miniônibus subiremos aos mirantes e poderemos descer um setor caminhando por trilhas entre arrozais com
maravilhosas paisagens. Posteriormente, seguiremos rumo a
GUILIN – Chegada prevista para o final da tarde.

LUOYANG 1
Xian 2

ASIA E OCEANIA

12 QUI. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.Iremos de trem, madrugaremos (saída prevista de nosso trem às
07h38), são quase mil quilômetros que faremos em pouco mais de
cinco horas e meia entre magníficas paisagens montanhosas (almoço
estilo piquenique no próprio trem). Chegada a Congjiang, uma magnífica e desconhecida região da China habitada pelas minorias étnicas. Conheceremos o BASHA MIAO Village, no bosque, com suas casas
de madeira, é a única etnia autorizada a portar armas de fogo por
terem sido tradicionais caçadores de ursos. Continuaremos rumo a
ZHAOXING, o vilarejo mais importante da minoria Dong, belíssima
localidade com mais de 800 casas tradicionais, muitos o definem
como o vilarejo mais bonito da China. Alojamento.
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DATAS DE SAÍDA

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID: 19485
DBL
T.Alt

€ 5101

T. Med

€ 5101

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

T.Baixa € 5032

MAIS DE 15 DIAS

12, 26
10, 24
07, 21
05, 19
02, 16, 30
13, 27
11, 25
08, 22
06, 20
03, 17, 31
14, 28
14, 28

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

IND

6303
6303
6234

Opção 2
ID: 19486
DBL
IND

6330
5665
5665

7878
6920
6920

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro
no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em
um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe
possam solicitar um depósito em dinheiro ou
uma cópia de seu cartão de crédito na hora de
realizar seu check-in. Este depósito poderá ser
recuperado no dia de saída caso você não
tenha efetuado nenhuma despesa no hotel. No
Japão não é frequente encontrar quartos
duplos com cama de casal. Na maioria das
vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em destinos como o Japão (Golden Week,
de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de
agosto) ou a China (Día Nacional de 01 a 07 de
Outubro, Ano Novo Chinês de 12 Fevereiro
2021), pode ocorrer um maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais
lento nas estradas e o alto volume de pessoas
que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de Alta Velocidade é limitado e
isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por
pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade
da bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar através
do serviço de pacotes expresso a bagagem dos
passageiros que levem consigo mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos
viajantes portadores do referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e
culturas das pessoas que viajam em nossos
grupos dificultam a satisfação de todos bem
como suas preferências. Europamundo oferece aos nossos clientes a oportunidade de
saborear a comida local no destino visitado,
no entanto, outras refeições são de cozinha
internacional. Você poderá encontrar a lista
de restaurantes e o tipo de cardápio de cada
turnê no site "Minha Viagem".
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China de Norte a Sul com Tóquio, Kyoto e Osaka
China de Norte a Sul com Paisagens do Japão
(OPÇ. 1) CHINA DE NORTE A SUL COM TÓQUIO, KYOTO E OSAKA
01 DOM. Pequim.Bem-vindos à China. Translado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, faremos
um translado na famosa rua Wangfujing cheia de lojas, vida,
atividade, e restaurantes. Jantar incluido. Regresso ao hotel.
02 SEG. Pequim.Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e
grandiosa obra arquitetônica, cuja história abrange mais de
2.000 anos. Incluímos o funicular para a subida e a descida da
Grande Muralha. Ao retornar a Pequim pararemos no distrito
798 com sua arte contemporânea localizada em uma antiga
fábrica militar. Hoje visitaremos tambem o TEMPLO DO CEU, um
dos maiores complexos sacros do país, declarado patrimônio
da humanidade. Depois conheceremos a medicina tradicional
chinesa, que desde há séculos se apoia na teoria de que a nossa
saúde está relacionada com a saúde dos pés. Vamos descontrair-nos com uma massagem nos pés. Vocè receberá tambén
uma aula de Taichi. A seguir, regresso ao hotel e nos despedimos de Pequim com un jantar de pato lacado incluído.
03 TER. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como “a
Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também teremos a oportunidade de conhecer o Parque Jingshan, onde fica
a Colina do Carvão, um dos melhores jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir até o topo da colina de ter as
melhores vistas (se o dia é claro), na cidade proibida. Vale a
pena o esforço. Continuamos a Praça Tian An Men, uma das
maiores do mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande
Teatro Nacional, teatro da ópera de Pequim. Almoço incluído. À
tarde, visita ao Palácio de Verão, que era um jardim de verão
para os da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos uma
excursão em triciclo (bicicleta típica de três rodas) pelos bairros
tradicionais de Pequim, conhecidos como Hutong. Nesta região
poderemos ver o estilo tão característico de vida dos residentes
destes bairros populares, visitar comércios típicos e, inclusive,
visitar uma casa tradicional de um hutong, um Siheyuan, com
todos os seus recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.
04 QUA. Pequim- Nanjing.Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos cedo
para tomar o trem de alta velocidade. Em pouco mais de 4
horas nosso trem faz quase 1.000 km, ou seja, a distância que
separa a cidade de Pequim da cidade de Nanjing. Por volta das
12h30 chegaremos a NANJING, cidade de oito milhões de habitantes considerada por muitos como a mais agradável da
China. Ficaremos surpreendidos pela atividade e pela vida
comercial desta moderna metrópole. Conheceremos a
Montanha Púrpura, onde visitaremos o Mausoléu de SUN YATSEN e o pitoresco Templo Lingu. Posteriormente disporemos de
tempo livre.
05 QUI. Nanjing- Suzhou- Tongli- Xangai.Sairemos rumo a SUZHOU com seus maravilhosos jardins
declarados patrimônio da humanidade. Esta cidade foi a principal produtora de seda do mundo, que sempre esteve associada à beleza e elegância. Entraremos (entrada incluida) no
Jardim do Humilde Administrador. Disporemos de tempo livre
para passear pela pitoresca Pingjian Road. Almoço incluído.

Opção 1
Opção 2

Depois iremos para TONGLI, encantadora cidade lacustre com
suas pequenas casas junto dos canais e de suas gôndolas.
Faremos um bonito passeio de barco. Continuaremos rumo a
XANGAI. Alojamento.
06 SEX. Xangai.De manhã faremos uma visita a esta impressionante cidade,
atravessaremos a zona financeira de Pudong com seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-boat pelo rio de Xangai
onde desfrutaremos de uma excelente vista para as duas partes da cidade.Pasaremos pelas ruas da Cidade Velha e o Jardím
Yuyuan, espectacular jardim privado onde foi possivel combinar a frondosa vegetaçao com os ancestrais pavilhoes, pedras
e cristalinas aguas. Apreciaremos uma demostração da
Cerimônia do Chá, bebida que desempenha um papel cultural
importantíssimo na China. Atravesaremos umo dos bairros
mais conhecidos da capital, Xintiandi. Almoço incluido.
Seguiremos no Bairro de Tianzifang, a antiga area residencial
de imfluencia francesa com suas tradicionais estreitas e labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas e galerias de arte .
Finalizamos a visita pelo malecom, conhecido como Bund com
seus antigos edifícios que nos recorda a influência comercial
europeia.
07 SAB. Xangai- Luoyang.Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos cedo
para tomar o trem de alta velocidade (saída prevista do trem
as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 5 horas nosso trem faz quase
1.000 km, ou seja, a distância que separa a cidade de Xangai da
cidade de Luoyang. Chegada à estação de LUOYANG. Almoço
incluido. Conheceremos as impressionantes grutas budistas
de LONGMEN, ao logo de mais de um quilômetro, nas paredes
rochosas do rio foram esculpidas mais de 100.000 imagens de
Buda. Faremos um passeio de barco. Depois translado à cidade
velha, adentraremos por sua impressionante muralha onde
poderemos desfrutar da grande atividade tradicional e suas
iluminadas ruas.
08 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- Sanmexia Xian.Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o TEMPLO
BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro e lugar de
estudos ao qual chegam budistas de todos os países do mundo.
Continuaremos nosso trajeto para SANMENXIA, nesta histórica
cidade veremos o rio Amarelo, conheceremos o Templo Baoulon
com seu alto pagode e visitaremos um dos melhores museus da
China: o Museu Guo com os carros funerários do antigo estado
de Guo. Almoço incluído. Continuaremos em direção a leste,
passaremos ao pé do Monte Hua, montanha sagrada. XIAN,
chegada prevista para o final da tarde.
09 SEG. Xian.Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo cedo
visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus milhares de
guerreiros de argila de tamanho natural que foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos a XIAN, visitaremos o
PAGODE PEQUENA DO GANSO e assistiremos ao breve curs de
caligrafia chinesa. Posteriormente passaremos pelo centro
amuralhado, atravessaremos seu bairro muçulmano e entraremos na mesquita, poderemos observar as múltiplas culturas e
religiões que deixaram seus vestígios neste país. Também visi-

18 QUA. Tóquio- Quioto.Viajaremos de TREM BALA para QUIOTO. Sairemos logo cedo, em
pouco mais de duas horas nosso trem faz quase 500 km, ou seja,
a distância que separa as duas cidades. Disporemos de todo o
dia na cidade sede da corte Imperial e antiga capital do Japão
de 794 a 1868. Esta localidade, durante a Segunda Guerra
Mundial, foi a única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal motivo conserva seu riquíssimo patrimônio
artístico; em Quioto foi assinado, em 1997, o protocolo que busca
limitar as emissões de gases de efeito estufa. Faremos uma visita panorâmica à cidade com guia local; durante a visita conheceremos (ingressos incluídos) o maravilhoso Santuário Xintoísta
de Fushimi Inari; o Templo de Kinkakuji e o Palaço Imperial.
Posteriormente disporemos de tempo para passear em GION, o
tradicional bairro cheio de vida e popular por causa de suas
Gueixas. Tempo livre.
19 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico templo
budista construído em 752 onde se destaca o Buda Gigante,
sendo delicioso fotografar, acariciar e alimentar os cervos que
passeiam pelo seu parque. Almoço incluído. Posteriormente
sairemos para conhecer o templo budista de HORYU-JI,
Patrimônio da Humanidade, um complexo que conta com
seminário, mosteiro e templos, seu principal pagode é um dos
edifícios de madeira mais antigos que se conservam no mundo,
também é considerado o templo budista mais antigo do Japão
e um importante lugar de culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para o começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a segunda do
Japão. Faremos um passeio por Dotonbori, bairro repleto de
luzes e atividades à noite.
20 SEX. Osaka.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico de
viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Grande Muralha China seção
Mutianyu em Pequim, Triciclo pelos bairros
tradicionais de Pequim, Dujiangyan, Montanha
de Quingcheng Shan e cidade antiga de Jiezi
em Chengdu, Gruta das Flautas de Cana.
• Barco: Passeio de barco em Tongli, Passeio de
barco em Longmen, Passeio de barco pela
Montanha de Quingcheng Shan em Chengdu,
Cruzeiro fluvial pelo rio Li.
• Visita Panorâmica em: Pequim, Xangai, Xian,
Cantão, Tóquio, Quioto.
• Traslado Noturno: Rua Wangfujing, Cidade
Velha em Luoyang, Bairro tradicional de Gion
em Quioto, Dotonbori em Osaka.
• Entradas: Grande Muralha China Mutianyu,
Templo do Céu, massagem dos pés, aula de
Taichi em Pequim, Cidade Proibida, Parque
Jingshan, Palácio de Verão em Pequim,
Mausoleu de Sun Yatsen e Templo Lingu em
Nanjing, Jardim do Humilde administrador em
Suzhou, Jardim Yuyuan, demostração da
Cerimônia do Chá em Xangai, Templo budista
do Cavalo Branco em Luoyang, Grutas budistas
em Longmen, Templo Baoulon, Museu Guo em
Sanmexia, Museu do Exercito de Terracota,
pequena pagode do ganso,curso de caligrafia
chinesa e breve espetáculo de instrumentos
tradicionais na Torre do Tambor (não sempre
garantido) em Xian, Centro de criação de Ursos
Panda em Chengdu, Sistema de irrigação em
Dujiangyan, Montanha sagrada de Quingcheng
Shan em Chengdu, Aldeia Basha Miao, Vilarejo
Zhaoxing da etnia Dong, Vilarejo Guangxiao da
etnia Dong, Ponte do vento em Chengyang,
Arrozeiras em Longsheng, Gruta das Flautas de
Cana, Cidade antiga em Huangyao, Casa do clã
Chen em Cantão, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji em Tóquio, Fushimi Inari,
Palacio Imperial, Templo de Kinkakuji em
Quioto, Templo de Todai-ji e Templo de Horyu-ji
em Nara.
• Funicular: Grande Muralha China em Pequim,
Montanha de Quingcheng Shan em Chengdu.
• Trem Alta Velocidade: Pequim -Nanjing, Xangai
- Luoyang, Xian - Chengdu, Chengdu Congjiang, Tóquio - Quioto.
• Voos incluidos: Cantão - Tóquio em classe econômica e traslados de/para o aeroporto

• 16 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Pequim, Pequim, Pequim, Suzhou, Xangai,
Xangai, Luoyang, Sanmexia,Chengdu,
Chengdu, Chengdu (almoçp picnic em
trem Chengdu -Congjiang), Chengyang,
Cruzeiro pelo río Li, Cantão, Tóquio, Tóquio,
Nara

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Entradas: Templo Engyo-ji em Engyo-ji, Castelo
em Himeji, Korakuen Garden em Okayama,
Templo Itsukushima, Museu Memorial da Paz
em Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa em Engyo-ji.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em: Himeji,
Hiroshima
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MAIS DE 15 DIAS

22 DOM. Hiroshima.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

ATÉ 15 DIAS

21 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- ItsukushimaHiroshima.Sairemos rumo a KURASHIKI, cidade que apresenta um centro
histórico muito bem conservado. Tempo para passear neste
encantador vilarejo com uma atmosfera do passado.
Seguiremos para HIROSHIMA, cidade tristemente conhecida
pelo bombardeio atômico sofrido em 1945 que destruiu por
completo a cidade; passearemos pelo Memorial da Paz, pela
cúpula da bomba e visitaremos o impressionante Museu da
Paz. Depois da guerra buscaremos a paz, embarcaremos em um
ferry boat para a ilha “onde convivem homens e Deuses”, com
o santuário de ITSUKUSHIMA dedicado à guardiã dos mares,
construído parcialmente sobre o mar. Tempo para visitar o
templo, passear pelo seu bonito centro e almoçar. Retorno ao
nosso hotel em Hiroshima. Jantar incluído.
Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar sem afetar
o seu conteúdo.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

CENTRAL

(OPÇ. 2) CHINA DE NORTE A SUL COM PAISAGENS DO JAPÃO
DIAS 1 - 10 COMO EM OPÇ. 1
20 SEX. Osaka - Engyo-ji - Himeji - Okayama.Sairemos ao Monte SHOSHA, onde se encontra o complexo de
templos de ENGYO-JI com uma história de mais de 1.000 anos,
onde foi filmado “o último Samurai”. Subida de teleférico.
Sairemos rumo a HIMEJI, ingresso incluído para visitar o seu
imenso castelo que exibe a arquitetura dos castelos japoneses.
Almoço incluído em um restaurante local. Continuaremos
rumo a OKAYAMA, visitaremos Korakuen, um dos mais belos
jardins do Japão, com seus lagos, cachoeiras e tradicionais
casa de chá.

HOTÉIS PREVISTOS

NÓRDICA

17 TER. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade
simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus
bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz.
Faremos uma breve parada no Templo de Zojoji para fotogra-

Cantão

far a imagem mais
bonita da Torre de
Tóquio. Destacam-se as
centenas e centenas de
Jizos, divindades esculpidas em
pedra e consideradas guardiãs das
crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e
moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso Cruzamento
de Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais abarrotado do
mundo. Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do
imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso
ônibus pela elegante Avenida de Omotesando. Contornaremos
a parte mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos
uma parada para visitar a famosa Ponte de Nijubashi.
Atravessaremos o bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o
centro do Mangá e Anime japonês; passaremos junto do
Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos
nossa visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa
rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local.
Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

MEDITERRÂNEO

16 SEG. Cantão - Tóquio.Depois do café da manha, translado à aeroporto (voo incluído).
Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e
alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola,
embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à sua espera. O
mesmo lhe proporcionará as informações básicas iniciais, além
de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus
regulares (SHUTTLE BUS) que efetuam translados do aeroporto
ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois disso,
faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes
incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é
impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver as massas de
pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos dar um passeo até o restaurante. Shinjuku
é uma das áreas com mais vida noturna da cidade. Jantar
incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao
hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.
NOTA: Se o seu voo chegar à tarde, o transporte de metro e o
jantar podem ser realizados no dia seguinte, durante a tarde
noite.

1

2 Tóquio

ATLÂNTICO

15 DOM. Guilin - Cruzeiro pelo rio Li- Yangshuo- HuangyaoCantão.Sairemos de Guilin de barco, faremos um cruzeiro fluvial pelo
rio Li, as paisagens são espetaculares com suas montanhas
verdes, os vilarejos às margens do rio, com rochas surpreendentes e picos com formas incríveis. Almoço incluído.
Chegaremos a YANGSHUO, cidade muito turística e cheia de
vida. Faremos um passeio antes de seguirmos pelo interior da
China para HUANGYAO, em um meio rural, a cidade antiga se
conserva magnificamente com suas pequenas ruas, edifícios
antigos, templos; a vida e a atividade de seus habitantes também nos transportará para outra época. Tempo para passear.
Continuaremos nosso trajeto rumo a CANTÃO – Chegada prevista para o final do dia.

2 Guilin

Quioto
hiroshima
2
1
1
1
okayama Osaka

PENINSULA IBÉRICA

14 SAB. Guilin.Dia completo em GUILIN, uma das cidades mais populares da
China com um ambiente muito agradável às margens de seu
lago, junto ao rio Li, e com ruas muito comerciais no centro
urbano. Faremos uma visita à Gruta da Flauta de Cana, uma
magnífica gruta onde há inúmeras estalactites e estalagmites
com formas fantásticas iluminadas com belas cores, criando
um mundo espetacular nas entranhas da terra. Tarde livre, lhe
recomendamos conhecer o palácio Jingjiang, “cidade proibida
em miniatura”. Alojamento.

Zhaoxing 1

nanjing 1 2
Xangai

ECONÔMICA

13 SEX. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- LongshengGuilin.Hoje faremos uma das etapas mais bonitas e emocionantes da
viagem. GUANGXIAO, entre surpreendentes vilarejos da etnia
Dong com sua bela arquitetura de madeira, este vilarejo cheio
de encanto parou no tempo, sendo pouco frequentado pelo
turismo internacional, veremos sua ponte suspensa, a Torre do
Tambor, o Teatro da Ópera. Pararemos também em
CHENGYANG, com sua magnífica “ponte do vento”. Almoço
incluído. Em LONGSHENG visitaremos os arrozais de LONGJI,
declarado Patrimônio da Humanidade. Em um miniônibus
subiremos aos mirantes e poderemos descer um setor caminhando por trilhas entre arrozais com maravilhosas paisagens.
Posteriormente, seguiremos rumo a GUILIN – Chegada prevista
para o final da tarde.

chengdu
2

MAIS INCLUÍDO

12 QUI. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.Iremos de trem, madrugaremos (saída prevista de nosso trem às
07h38), são quase mil quilômetros que faremos em pouco mais
de cinco horas e meia entre magníficas paisagens montanhosas
(almoço estilo piquenique no próprio trem). Chegada a
Congjiang, uma magnífica e desconhecida região da China habitada pelas minorias étnicas. Conheceremos o BASHA MIAO
Village, no bosque, com suas casas de madeira, é a única etnia
autorizada a portar armas de fogo por terem sido tradicionais
caçadores de ursos. Continuaremos rumo a ZHAOXING, o vilarejo mais importante da minoria Dong, belíssima localidade com
mais de 800 casas tradicionais, muitos o definem como o vilarejo mais bonito da China. Alojamento.

LUOYANG 1
Xian 2

ORIENTE MEDIO

11 QUA. Chengdu.Hoje faremos uma excursão de dia inteiro à província de
Sichuan, com paisagens agradáveis e vilarejos tradicionais. Em
DUJIANGYAN conheceremos o tradicional sistema de irrigação,
que funciona há mais de 2.000 anos e foi declarado Patrimônio
da Humanidade. QINGCHENG SHAN, “montanha da cidade
verde” é uma montanha sagrada taoísta, suas trilhas entre
bosques nos permitem descobrir grutas, pavilhões e centenas
de templos de madeira, almoço incluído. Finalmente visitaremos a cidade antiga de JIEZI com seus becos com mais de mil
anos de história. Retorno a CHENGDU.

Pequim 3

ASIA E OCEANIA

10 TER. Xian - Chengdu.Sairemos de Xian em um trem de alta velocidade supermoderno, em pouco mais de três horas faremos os 700 km que nos
separam de CHENGDU. Assim que chegarmos faremos uma
visita ao Centro de Pesquisa e Criação de Ursos Pandas, nesta
reserva vivem 120 ursos-panda gigantes e 76 pandas-vermelhos. Almoço incluído. À tarde faremos um passeio pelo Parque
do Povo, com seu pequeno lago, o vilarejo local, fazendo tai-chi
e suas casas de chá.-

AMÉRICA

taremos, ingresso incluído, a TORRE DO TAMBOR, onde poderemos contemplar um breve espetáculo de instrumentos tradicionais (não sempre garantido).Tempo livre.-

AMÉRICA
ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

Japão Tradicional com Pequim e Xangai Opção 1
Japão Tradicional com China Express Opção 2
Japão Tradicional e China Mágica Opção3
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DESDE 3702€-DÍAS13/16/19
DATAS DE SAÍDA
13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 16, 30
14, 28
11, 25
08, 22
08, 22

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID:19474
DBL
T.Alt
T. Med
T.Baix

€
€
€

3750
3750
3702

IND
4697
4697
4649

Opção 2
ID: 19475
DBL
IND
4372
4372
4309

5415
5415
5352

Opção 3
ID:19476
DBL
IND
5053
5053
4989

6223
6223
6159

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro
no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em
um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe
possam solicitar um depósito em dinheiro ou
uma cópia de seu cartão de crédito na hora de
realizar seu check-in. Este depósito poderá ser
recuperado no dia de saída caso você não
tenha efetuado nenhuma despesa no hotel. No
Japão não é frequente encontrar quartos
duplos com cama de casal. Na maioria das
vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em destinos como o Japão (Golden Week,
de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de
agosto) ou a China (Día Nacional de 01 a 07 de
Outubro, Ano Novo Chinês de 12 Fevereiro
2021), pode ocorrer um maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais
lento nas estradas e o alto volume de pessoas
que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de Alta Velocidade é limitado e
isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por
pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade
da bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar através
do serviço de pacotes expresso a bagagem dos
passageiros que levem consigo mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos
viajantes portadores do referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e
culturas das pessoas que viajam em nossos
grupos dificultam a satisfação de todos bem
como suas preferências. Europamundo oferece aos nossos clientes a oportunidade de
saborear a comida local no destino visitado,
no entanto, outras refeições são de cozinha
internacional. Você poderá encontrar a lista
de restaurantes e o tipo de cardápio de cada
turnê no site "Minha Viagem".

96

JAPÃO TRADICIONAL CON PEQUIM Y XANGAI
01 SEG. Osaka.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de tarde informação para o inicio do seu roteiro, ou
através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.
02 TER. Osaka- Monte Koya.Manhã livre em Osaka. Às 12:30 hrs sairemos da cidade
rumo à montanha sagrada de KOYA, o centro mas importante do budismo Shingon no Japão. Neste monte, lugar
de peregrinação e mágico, existem 120 templos e mosteiros, visitaremos o Mausoléu de Okuno-in, lugar espiritual
e imenso cemitério situado na natureza com mais de 200
000 túmulos. Visitaremos o Templo de Kongobu-ji, construído em 1593.
Nota: Em inverno, devido a que escurece mais cedo, não
poderemos visitar o Templo de Kongobuji.
Nesta noite nos alojaremos em um mosteiro budista. Os
monges nos oferecerão uma prática de meditação zen
(Ajikan). Jantar incluído (comida vegetariana). Caso deseje
poderá ir, de madrugada, à cerimônia religiosa do templo.
Nota importante: Consideramos que o alojamento no
mosteiro é uma experiência de grande valor. Os quartos
existentes são simples, sem banheiros privativos, de estilo
tradicional japonês com tatames. Os banheiros são
comuns.
03 QUA. Monte Koya- Quioto.Café da manhã japonês no templo. Sairemos logo cedo
para QUIOTO, disporemos de todo o dia na cidade que foi
capital do Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo
a sede da corte Imperial. Esta cidade, durante a Segunda
Guerra Mundial, foi a única grande cidade japonesa que
não foi bombardeada, por tal motivo conserva seu riquíssimo patrimônio artístico; em Quioto foi assinado em 1997
o protocolo que busca limitar as emissões de gases de
efeito estufa.
Faremos uma visita aos principais pontos da cidade.
Conheceremos o maravilhoso Santuário Xintoísta de
Fushimi Inari; o Palácio Imperial e o Templo de Kinkaku-ji,
“o pavilhão de ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio por GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular
devido às suas Gueixas. Tempo livre.
04 QUI. Quioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.Entre belas paisagens rurais viajaremos para TSUMAGO,
pequeno vilarejo de madeira, um dos mais bonitos do Japão.
Tempo livre para passear. Almoço incluído em um restaurante local. Seguiremos, posteriormente, MATSUMOTO, cidade turística onde visitaremos seu impressionante castelo do
século XVI, conhecido como “o castelo dos corvos”.
Continuaremos rumo a NAGANO, alojamento.
05 SEX. Nagano- Parque dos Macacos- Kusatsu- Ikaho
Onsen.Em NAGANO conheceremos o Zenko-ji, lugar de peregrinação onde se encontra a primeira imagem budista do Japão.
Incluiremos para nossos viajantes a cerimônia Gomakuyo
para atrair a sorte. Depois disso conheceremos os belíssimos Alpes Japoneses, entre altas montanhas seguiremos
rumo ao Parque dos Macacos de JIGOKUDANI, incluiremos
o almoço e passearemos entre seus bosques com seus rios
e fontes de águas termais onde residem e se banham as
colônias de macacos japoneses. Posteriormente, paisagens
de alta montanha (chegaremos aos 2172 metros) belíssimas, passaremos junto dos vulcões semiativos. KUSATSU,
atrativa cidade termal, sua praça central está cheia de
vida. Assistiremos ao espetáculo de Yumomi, ingresso
incluído, suas atrizes e seus cantos nos falam do método
tradicional que existia para esfriar as águas termais.
Posteriormente faremos um passeio pelo parque da cidade
que conta com um Onsen ao ar livre.

Novidade
Continuaremos rumo a IKAHO, pitoresca cidade termal,
passearemos pelo seu centro histórico com suas ruas
compostas por escadas. Nosso alojamento será em um
RYOKAN, hotel de estilo japonês onde sugerimos que
aproveite para desfrutar de seus banhos. Jantar tradicional japonês incluído.
NOTA: No outono, dependendo da abundância de frutos
nas montanhas, é imprevisível o movimento dos macacos.
Se os macacos não descerem ao parque, este poderia estar
fechado. A visita de Kusatsu e o espetáculo de Yumoni
seriam cancelados por fatores climáticos, desde novembro
até abril.
06 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo
visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu
onde se destaca a sala com o som do dragão.
Conheceremos o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço
impressionante cheio de paz. Também faremos um passeio junto do rio, em Kanmangafuchi, centenas de Jizos
nos observam! Disporemos de tempo livre no centro da
cidade antes de retornar a TÓQUIO.- Chegada a Tóquio
por volta das 18h30.07 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa
cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas
repletas de paz. Faremos uma breve parada no Templo de
Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de
Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de Jizos,
divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs
das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso
Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento
mais abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de Meiji
dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa.
Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante Avenida
de Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do
Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para
visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o
bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do
Mangá e Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan,
o estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos
nossa visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a
famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local. Retorno ao hotel. Tarde livre.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de
Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o
centro de transporte mais ativo do mundo! Você poderá
ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e
eficaz transporte coletivo. Shinjuku é uma das áreas com
mais vida noturna da cidade. Jantar incluído em um restaurante local e retorno ao hotel, novamente de metrô,
acompanhados de nosso guia.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.
08 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko – Tóquio.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji. Belas paisagens durante nossa rota. Primeiro conheceremos o
ARAKURAYAMA SENGEN PARK, com seus belos pagodes,
onde você tem as melhores e mais populares vistas do
Monte Fuji. Prosseguiremos a KAWAGUCHIKO, chegaremos a esta idílica cidade formada por pequenas casas,
flores e montanhas junto ao seu bonito lago. Quando
chegarmos conheceremos o SANTUÁRIO FUJI SENGEN,
um lugar mágico, rodeado por árvores altas, onde tradicionalmente começava o caminho/peregrinação para o
monte. Agradeceremos, no santuário, poder visitar este
lugar cheio de magia. Logo depois, também faremos um
bonito passeio de barco pelo lago de Kawaguchi. Após a
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HOTÉIS PREVISTOS
o Museu Guo com os carros funerários do antigo estado
de Guo. Almoço incluído. Continuaremos em direção a
leste, passaremos ao pé do Monte Hua, montanha
sagrada. XIAN, chegada prevista para o final da tarde.
15 SEG. Xian.Nesta fascinante cidade começava a rota da seda.
Logo cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com
seus milhares de guerreiros de argila de tamanho natural que foram encontrados debaixo da terra.
Retornaremos a XIAN, visitaremos o PAGODE PEQUENA
DO GANSO e assistiremos ao breve curso de caligrafia
chinesa. Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado, atravessaremos seu bairro muçulmano e
entraremos na mesquita, poderemos observar as múltiplas culturas e religiões que deixaram seus vestígios
neste país. Também visitaremos, ingresso incluído, a
TORRE DO TAMBOR, onde poderemos contemplar um
breve espetáculo de instrumentos tradicionais (não
sempre garantido).Tempo livre.16 TER. Xian.Após do café da manha, fim de nossos serviços.
(OPÇ. 3) JAPÃO TRADICIONAL Y CHINA MÁGICA
DIAS 1 - 15 COMO EM OPÇ. 2
16 TER. Xian -Lingfen - Mansão clã Wang- Pingyao.Sairemos de Xian em um moderníssimo trem de alta
velocidade, em menos de três horas chegaremos a
Linfen, onde nos dirigimos em nosso ônibus para a
MANSÃO DO CLÃ WANG, construída entre os séculos
XVII e XIX pela abastada família. Almoço incluído.
Continuaremos rumo a PINGYAO, a cidade histórica
mais bem conservada da China com 4000 edifícios
antigos, declarada patrimônio da humanidade, desfrutaremos desta encantadora cidade tradicional.
Ingresso incluído que permite o acesso a todos os templos, mansões e muralha da cidade.
17 QUA. Pingyao- Wutai.Viajaremos rumo a um dos lugares espirituais mais
emocionantes da China: a MONTANHA WUTAI, neste
lugar, entre montanhas verdes e bosques, está localizado um dos centros do budismo lamaísta, mais de 40
mosteiros antigos (e um número similar de mosteiros
construídos nos últimos anos) albergam uma numerosa
comunidade de monges. Visitaremos com nosso guia o
Templo Nanshan, posteriormente reservaremos tempo
livre para que você possa procurar templos menos visitados onde poderá, com respeito, observar os monges.
Jantar incluido.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol, seguro
básico de viagem e café da manhã tipo
buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais de Pequim, Grande Muralha China
seção Mutianyu em Pequim.
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Quioto, Tóquio,
Pequim, Xangai.
• Traslado Noturno: Bairro tradicional de
Gion em Quioto.
• Entradas: Mausoléu de Okuno,Templo de
Kongobu-ji e Ajikan ou Zazen meditação
no Monte Koya, Santuário Fushimi Inari,
Palácio Imperial, Templo de Kinkaku-ji
em Quioto, Castelo do Matsumoto,
Templo
Zenko-ji,
Cerimônia
Gomakuyo,Parque dos Macacos em
Jigokudani em Nagano, Espetáculo de
Yumomi em Kusatsu, Templo Toshogu,
Mausoléu Taiyuinbyo em Nikko, Templo
Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji em
Tóquio, Arakurayama Sengen Park em
Monte Fuji, Santuário Fuji Sengen em
Kawaguchiko, Cidade Proibida, Parque
Jingshan, Palácio de Verão em Pequim,
Grande Muralha China Mutianyu em
Pequim, Jardim Yuyuan, demostração
da Cerimônia do Chá em Xangai.
• Funicular: Grande Muralha China em
Pequim.
• Trem Alta Velocidade: Pequim - Xangai.
• Voos incluidos: Tóquio - Pequim em classe econômica e traslados de/para o
aeroporto
• 10 Almoços ou Jantares incluidos em:
Monte Koya, Tsumago, Nagano, Ikaho
Onsen, Tóquio, Tóquio, Pequim, Pequim,
Pequim, Xangai.
•
•
•
•

(Serviços adicionais Opç. 2)
Barco: Passeio de barco em Longmen.
Visita Panorâmica em: Xian.
Traslado Noturno: Cidade Velha em
Luoyang.
• Entradas: Templo budista do Cavalo
Branco em Luoyang, Grutas budistas em
Longmen, Templo Baoulon, Museu Guo
em Sanmexia, Museu do Exercito de
Terracota, pequena pagode do ganso,curso de caligrafia chinesa e breve espetáculo de instrumentos tradicionais na
Torre do Tambor (não sempre garantido)
em Xian.
• Trem Alta Velocidade: Xangai - Luoyang.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em:
Luoyang, Sanmexia

MAIS DE 15 DIAS
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ATÉ 15 DIAS

• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Entradas: Mansão do Clã Wang, Templos,
mansões e muralha em Ping Yao, Templo
Nanshan em Wutai, Grande Muralha em
Yanmenguan, Templo de Suspensão,
Grutas de Yungang em Datong, Vilarejo
tradicional chinês em Jiming Post.
• Trem Alta Velocidade: Xian - Lingfen.
• 03 Almoços ou Jantares incluidos em:
Mansão Clã Wang, Wutai, Yingxian

CENTRAL

19 SEX. Datong- Yungang- Jiming Post- Pequim.Nas imediações de DATONG conheceremos as GRUTAS
DE YUNGANG, o recinto mais impressionante de arte em
grutas da China, com mais de 51 000 estátuas em suas
252 grutas escavadas no século V. Visitaremos logo
JIMING POST, pequeno vilarejo tradicional chinês que
conserva uma vida agradável e provinciana, criado
como parada de descanso para os correios que eram
enviados pelo imperador, protegido por potentes muralhas. Continuaremos rumo a PEQUIM. Chegada prevista
para a metade da tarde.Fim dos nossos serviços.
Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar de
uma noite adicional. Translado de saída para o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o
melhor transporte público para seu deslocamento.

O PREÇO INCLUI

NÓRDICA

18 QUI. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo de
Suspensão - Datong.Seguindo por uma estrada de grande beleza paisagística, situada entre montanhas, iremos a YANGMENGUAN
não muito longe dos limites da Mongólia, em um passo
de montanha, aqui conheceremos uma parte da
GRANDE MURALHA, poderemos caminhar com tranquilidade uma vez que é uma região com um número
muito limitado de turistas. Depois disso viajaremos
para YINGXIAN, tranquila poblaçao onde destaca sua
pagode de madeira. Almoço incluido.
Sairemos para o TEMPLO DE SUSPENSÃO ou Templo
Xuancong, localizado num enorme precipic¡o que inclui
elementos budistas, taoistas e confucianos. Iremos
para DATONG. Esta cidade conta com murahlas
impressionantes e todo o seu centro histórico foi
reconstuído.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

MEDITERRÂNEO

14 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo BrancoSanmexia - Xian.Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o
TEMPLO BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro e lugar de estudos ao qual chegam budistas de todos
os países do mundo. Continuaremos nosso trajeto para
SANMENXIA, nesta histórica cidade veremos o rio
Amarelo, conheceremos o Templo Baoulon com seu alto
pagode e visitaremos um dos melhores museus da China:

Osaka

LUOYANG 1
Xian 2

ATLÂNTICO

(OPÇ.2) JAPÃO TRADICIONAL CON CHINA EXPRESS
DIAS 1 - 12 COMO EM OPÇ. 1
13 SAB. Xangai- Luoyang.Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos
cedo para tomar o trem de alta velocidade (saída prevista do trem as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 5 horas
nosso trem faz quase 1.000 km, ou seja, a distância que
separa a cidade de Xangai da cidade de Luoyang.
Chegada à estação de LUOYANG. Almoço incluido.
Conheceremos as impressionantes grutas budistas de
LONGMEN, ao logo de mais de um quilômetro, nas
paredes rochosas do rio foram esculpidas mais de
100.000 imagens de Buda. Faremos um passeio de
barco. Depois translado à cidade velha, adentraremos
por sua impressionante muralha onde poderemos desfrutar da grande atividade tradicional e suas iluminadas ruas.

Quioto 1

PENINSULA IBÉRICA

13 SAB. Xangai.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

1 IKAHO
3 Tóquio

ECONÔMICA

12 SEX. Xangai.De manhã faremos uma visita a esta impressionante
cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong
com seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-boat pelo rio de Xangai onde desfrutaremos de uma
excelente vista para as duas partes da cidade.
Pasaremos pelas ruas da Cidade Velha e o Jardím
Yuyuan, espectacular jardim privado onde foi possivel
combinar a frondosa vegetaçao com os ancestrais
pavilhoes, pedras e cristalinas aguas. Apreciaremos
uma demostração da Cerimônia do Chá, bebida que
desempenha um papel cultural importantíssimo na
China. Atravesaremos umo dos bairros mais conhecidos da capital, Xintiandi. Almoço incluido. Seguiremos
no Bairro de Tianzifang, a antiga area residencial de
imfluencia francesa com suas tradicionais estreitas e
labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas e galerias
de arte . Finalizamos a visita pelo malecom, conhecido
como Bund com seus antigos edifícios que nos recorda
a influência comercial europeia.

NAGANO 1

MAIS INCLUÍDO

11 QUI. Pequim - Xangai.Excursão A Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e grandiosa obra arquitetônica, sua história
abrange mais de 2.000 anos. Subiremos e desceremos
de funicular para visitar A Grande Muralha. Vamos nos
despedir de Beijing com um almoço incluído de pato
laqueado. Translado à estação para tomar o trem de
Alta Velocidade com destino a XANGAI. Chegada,
translado ao hotel e alojamento.

2 Pequim

ORIENTE MEDIO

10 QUA. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido
como “a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também teremos a oportunidade de conhecer o
Parque Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um dos
melhores jardins imperiais conservados em Pequim.
Podemos subir até o topo da colina de ter as melhores
vistas (se o dia é claro), na cidade proibida. Vale a pena
o esforço. Continuamos a Praça Tian An Men, uma das
maiores do mundo, e de fora poderemos apreciar o
Grande Teatro Nacional, teatro da ópera de Pequim.
Almoço incluído. À tarde, visita ao Palácio de Verão,
que era um jardim de verão para os da casa imperial da
Dinastia Qing. Incluímos uma excursão em triciclo
(bicicleta típica de três rodas) pelos bairros tradicionais
de Pequim, conhecidos como Hutong. Nesta região
poderemos ver o estilo tão característico de vida dos
residentes destes bairros populares, visitar comércios
típicos e, inclusive, visitar uma casa tradicional de um
hutong, um Siheyuan, com todos os seus recintos ao
redor de um pátio. Retorno ao hotel.

datong 1
wutai 1
pingyao 1

ASIA E OCEANIA

09 TER. Tóquio - Pequim.Café da manhã e Traslado de saída incluído em transporte coletivo (shuttle bus) ao aeroporto para pegar o
voo com destino a PEQUIM (voo incluido). Chegada a
Beijing, Capital da República Popular da China.
Traslado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade,
faremos um translado na famosa rua Wangfujing
cheia de lojas, vida, atividade, e restaurantes. Jantar
incluido. Regresso ao hotel.

AMÉRICA

hora do almoço subiremos rumo ao Monte Fuji pela
estrada que nos levará à “quinta estação”, entre espetaculares bosques e vistas, chegaremos à altura de
2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida
ao Monte Fuji está fechada por causa da neve ou por
razões climáticas, portanto, nessas datas chegaremos
até o ponto autorizado.
Retorno a Tóquio e chegada prevista para o final da tarde.

AMÉRICA
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VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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ESPANHOL

DESDE 3138€-DÍAS 11/13/18/20
DATAS DE SAÍDA

Quioto

(Opç. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
05, 19
02, 16, 30
13, 27
13, 27

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

(Opç. 2 = Opç. 3 = Opç.4)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

11, 25
09, 23
06, 20
04, 18
01, 15, 29
12, 26
10, 24
07, 21
05, 19
02, 16, 30
13, 27
13, 27

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID: 19480
DBL

IND

Opção 2
ID:19481
DBL
IND

T.Alt

€

3245

4022

3654

4500

T. Med

€

3245

4022

3654

4500

T.Baixa € 3138
Opção 3
ID: 19482
DBL

3915

3532

4378

IND

Opção 4
ID: 19483
DBL
IND

T.Alt

€

4878

5952

5255

6478

T. Med

€

4878

5952

5255

6478

T.Baixa €

4755

5829

5128

6351

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também
em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam
solicitar um depósito em dinheiro ou uma cópia de
seu cartão de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito poderá ser recuperado no dia de
saída caso você não tenha efetuado nenhuma despesa no hotel. No Japão não é frequente encontrar
quartos duplos com cama de casal. Na maioria das
vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em destinos como o Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05
de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) ou a China (Día
Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano Novo Chinês de
12 Fevereiro 2021), pode ocorrer um maior atraso nas
visitas programadas devido ao trânsito mais lento
nas estradas e o alto volume de pessoas que visitam
os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de
trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o
número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso de mão. Caso
a totalidade da bagagem não caiba nos bagageiros
do ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar através
do serviço de pacotes expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo mais quantidade do que a
autorizada. As despesas decorrentes de tais envios
deverão ser pagas pelos viajantes portadores do
referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas
das pessoas que viajam em nossos grupos dificultam
a satisfação de todos bem como suas preferências.
Europamundo oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a comida local no destino visitado,
no entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes
e o tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha
Viagem".
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Novidade

Japão Essencial e China Autêntica Fim Xian Opção 1
Japão Essencial e China Autêntica Fim Chengdu Opção 2
Japão Essencial e China de norte a sul Fim Macau Opção 3
Japão Essencial e China de norte a sul Fim Hong Kong Opção 4
(OPÇ. 1) JAPÃO ESSENCIAL E CHINA AUTÊNTICA FIM XIAN
01 SAB. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e
alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola,
embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à sua espera.
O mesmo lhe proporcionará as informações básicas iniciais,
além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos
ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que efetuam translados do
aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois disso,
faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes
incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de
Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver as
massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz
transporte coletivo. Depois, vamos dar um passeo até o
restaurante. Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.

(hotéis tradicionais japoneses), desfrute de seu ONSEN
(banho público). Jantar incluído.
Nota: No Ryokan, alguns quartos são de estilo japonês, acomodações em tatames, e outro estilo ocidental. Em algumas
ocasiões, o alojamento poderá ser em hotel em estilo ocidental.

02 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade
simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus
bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz.
Faremos uma breve parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio. Destacamse as centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em
pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo
seguiremos para o famoso Cruzamento de Shibuya, que
dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo.
Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do
imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso
ônibus pela elegante Avenida de Omotesando.
Contornaremos a parte mais bonita do Palácio Imperial e
dos jardins. Faremos uma parada para visitar a famosa
Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o bairro de Akihabara, a
“Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte
japonês. Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o
Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído
em um restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

05 QUA. Quioto.Hoje vamos ter o dia todo na cidade de QUIOTO que foi capital do Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede
da corte Imperial. Esta cidade, durante a Segunda Guerra
Mundial, foi a única grande cidade japonesa que não foi
bombardeada, por tal razão conserva seu riquíssimo patrimônio artístico. Em Quioto foi assinado em 1997 o protocolo
que busca limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Iniciaremos o dia visitando Arashiyama, nos arredores de
Quioto, veremos a Ponte Togetsukyo, que significa ¨ponte
que cruza a lua¨, a partir de onde poderemos admirar um
panorama maravilhoso. Visitaremos o Templo Tenryuji, um
dos ¨cinco grandes templos Zen de Quioto¨, declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, depois passearemos pelo seu místico Bosque de Bambu. Também faremos
uma visita aos principais pontos da cidade. Conheceremos o
maravilhoso santuário Xintoísta de Fushimi Inari; o Palácio
Imperial e o Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão de ouro” com
seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio
por GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular devido
às suas Gueixas. Tempo livre.

03 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji. Belas paisagens durante nossa rota. Primeiro conheceremos o
ARAKURAYAMA SENGEN PARK, com seus belos pagodes,
onde você tem as melhores e mais populares vistas do Monte
Fuji. Prosseguiremos a KAWAGUCHIKO, chegaremos a esta
idílica cidade formada por pequenas casas, flores e montanhas junto ao seu bonito lago. Quando chegarmos conheceremos o SANTUÁRIO FUJI SENGEN, um lugar mágico, rodeado por árvores altas, onde tradicionalmente começava o
caminho/peregrinação para o monte. Agradeceremos, no
santuário, poder visitar este lugar cheio de magia. Logo
depois, também faremos um bonito passeio de barco pelo
lago de Kawaguchi. Após a hora do almoço subiremos rumo
ao Monte Fuji pela estrada que nos levará à “quinta estação”,
entre espetaculares bosques e vistas, chegaremos à altura
de 2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida ao
Monte Fuji está fechada por causa da neve ou por razões climáticas, portanto, nessas datas chegaremos até o ponto
autorizado.
Retorno a Kawaguchiko, você disporá de tempo para passear junto ao seu lago. Ficaremos alojados em um Ryokan

04 TER. Kawaguchiko- Iyashi No Sato Nenba- ToyotaQuioto.De manhã, seguindo pela bela estrada que contorna os lagos
conheceremos IYASHI NO SATO NENBA, este pequeno vilarejo foi destruído por um ciclone em 1966, posteriormente foi
recuperado como um vilarejo-museu ao ar livre típico das
montanhas. Suas casas tradicionais foram transformadas
em lojas de artesanato, restaurantes, museus tradicionais.
Depois admiraremos AS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas umas das mais bonitas do Japão, com sua queda de água
de 20 metros. Posteriormente seguiremos para a reigão de
Nagoya onde incluímos o ingresso para entrar no MUSEU
TOYOTA, um lugar imperdível para os amantes dos automóveis. Continuaremos rumo a QUIOTO chegada e alojamento.

06 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico templo budista construído em 752 onde se destaca o Buda
Gigante, sendo delicioso fotografar, acariciar e alimentar os
cervos que passeiam pelo seu parque. Almoço incluído.
Posteriormente sairemos para conhecer o templo budista de
HORYU-JI, Patrimônio da Humanidade, um complexo que
conta com seminário, mosteiro e templos, seu principal
pagode é um dos edifícios de madeira mais antigos que se
conservam no mundo, também é considerado o templo
budista mais antigo do Japão e um importante lugar de
culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para o
começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a segunda
do Japão. Faremos um passeio por Dotonbori, bairro repleto
de luzes e atividades à noite.
07 SEX. Osaka - Pequim.Café da manhã e Traslado de saída incluído em transporte
coletivo ao aeroporto para pegar o voo com destino a
PEQUIM (voo incluido). Chegada a Pequim, Capital da
República Popular da China. Traslado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, faremos um translado na famosa rua Wangfujing cheia de lojas,
vida, atividade, e restaurantes. Jantar incluido. Regresso ao
hotel.

AMÉRICA

Pequim 3

17 SEG. Cantão - Zhuhai - Macau.Cantão, faremos uma visita de aproximadamente duas horas
nesta pujante metrópole localizada ao sul da China, passearemos pela rua Shangiaxju com seu mercado tradicional, conheceremos a Casa do Clã Chen do final do século XIX e percorreremos a zona ribeirinha do rio. Tempo livre e almoço incluído.
À tarde viajaremos para ZHUHAI, junto ao mar da China,
pararemos junto ao impressionante Teatro da Ópera, construído em um terreno que pertencia ao mar, inaugurado em 2016,
sua impressionante forma simboliza o sol e a lua. CRUZAREMOS
A FRONTEIRA e entraremos em MACAU, onde conheceremos a
região dos cassinos, muitos deles no mesmo estilo dos de Las
Vegas, sua atividade é impressionante.
MUITO IMPORTANTE: Se durante sua viagem tiver que entrar
novamente na China continental, após sua estadia em Macau e
Hong Kong, exija um visto de entrada dupla.
18 TER. Macau.Macau. Faremos uma visita à cidade, o centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade. Do século XVI até 1999
a região foi administrada pelos portugueses, suas antigas
igrejas, os azulejos nos edifícios civis, sua fortaleza e o farol
mais antigo da China assim o confirmam. Tempo livre e
Almoço incluído. Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de
seu voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.
Translado de saída para o aeroporto não incluído; nosso guia
lhe irá assessorar sobre o melhor transporte público para seu
deslocamento.
(OPÇ. 4) JAPÃO ESSENCIAL E CHINA DE NORTE A SUL FIM
HONG KONG
DIAS 1 - 17 COMO EM OPÇ. 3
18 TER. Macau - Hong Kong.MACAU. Faremos uma visita à cidade, o centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade. Do século XVI até 1999
a região foi administrada pelos portugueses, suas antigas
igrejas, os azulejos nos edifícios civis, sua fortaleza e o farol
mais antigo da China assim o confirmam. Tempo livre e
Almoço incluído. À tarde percorreremos a impressionante
ponte que interliga Hong Kong a Macau, inaugurada no final
de 2018, proeza de engenharia com mais de 30 quilômetros de
pontes sobre o mar da China, 6 quilômetros de túnel submarino, ilhas artificiais.
Nota: Se o número de participantes no grupo for inferior a 06
pessoas a passagem de Macau para Hong Kong poderá ser feita
de ferry-boat.
HONG KONG – Chegada-. Depois de nos alojarmos iremos de
ferry a região mais ativa de vida e atividade noturna da cidade com suas luzes. Volta a area de nosso hotel. Jantar incluído. Retorno ao hotel.

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Dujiangyan, Montanha de
Quingcheng Shan e cidade antiga de Jiezi
em Chengdu.
• Barco: Passeio de barco pela Montanha de
Quingcheng Shan em Chengdu.
• Entradas: Centro de criação de Ursos Panda
em Chengdu, Sistema de irrigação em
Dujiangyan, Montanha sagrada de
Quingcheng Shan em Chengdu.
• Funicular: Montanha de Quingcheng Shan
em Chengdu.
• Trem Alta Velocidade: Xian - Chengdu.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em:
Chengdu, Chengdu
•
•
•
•
•

(Serviços adicionais Opç. 3)
Excursão: Gruta das Flautas de Cana.
Barco: Cruzeiro fluvial pelo rio Li.
Visita Panorâmica em: Cantão, Macau.
Entradas: Aldeia Basha Miao, Vilarejo
Zhaoxing da etnia Dong, Vilarejo Guangxiao
da etnia Dong, Ponte do vento em
Chengyang, Arrozeiras em Longsheng, Gruta
das Flautas de Cana, Cidade antiga em
Huangyao, Casa do clã Chen em Cantão.
• Trem Alta Velocidade: Chengdu - Congjiang.

• 05 Almoços ou Jantares incluidos em:
Chengdu (almoço picnic em trem
Chengdu -Congjiang), Chengyang, Cruzeiro
pelo río Li, Cantão, Macau

• (Serviços adicionais Opç. 4)
• Visita Panorâmica em: Macau, Hong Kong.
• Traslado Noturno: Baía de Hong Kong em
Hong Kong.
• Entradas: Museu de Historia em Hong Kong.
• Ferry: Star Ferry em Baía de Hong Kong.
• Funicular: Peak Tram (descida) em Hong
Kong.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em:
Macau, Hong Kong
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MAIS DE 15 DIAS

20 QUI. Hong Kong.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais
de Pequim, Grande Muralha China seção
Mutianyu em Pequim.
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto,
Pequim, Xian.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio,
Tradicional Bairro de Gion em Quioto,
Dotonbori em Osaka, Rua Wangjujing em
Pequim.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji em Tóquio, Arakurayama
Sengen Park em Monte Fuji, Santuário Fuji
Sengen em Kawaguchiko, Vilarejo Museu em
Iyasi No Sato Nenba, Museu Toyota, Templo
de Tenryu-ji, Bosque de Bambu de Arashiyama,
Santuário Fushimi Inari, Palácio Imperial,
Templo de Kinkaku-ji em Quioto, Templo de
Todai-ji e Templo de Horyu-ji em Nara, Cidade
Proibida, Parque Jingshan, Palácio de Verão
em Pequim, Grande Muralha China Mutianyu
em Pequim, Museu do Exercito de Terracota,
pequena pagode do ganso,curso de caligrafia
chinesa e breve espetáculo de instrumentos
tradicionais na Torre do Tambor (não sempre
garantido) em Xian.
• Funicular: Grande Muralha China em
Pequim.
• Trem Alta Velocidade: Pequim - Xian.
• Voos incluidos: Osaka - Pequim em classe
econômica e traslados de/para o aeroporto.
• 07 Almoços ou Jantares incluidos em:
Tóquio, Tóquio, Kawaguchiko, Nara, Pequim,
Pequim, Pequim.

ATÉ 15 DIAS

19 QUA. Hong Kong.Após o café da manhã faremos uma visita à cidade. Ao longo
da visita conheceremos o centro financeiro com seus imensos
arranha-céus, visitaremos o Museu de História que nos ilustra
sobre a história da cidade (período colonial, Guerra Mundial…)
a Avenida das Estrelas junto ao cais que exibe as celebridades
da indústria cinematográfica. Tomaremos o Star Ferry, cruzando a linha de Hong Kong de barco e subiremos ao Pico
Vitória (552 m) onde poderemos avistar toda a cidade. Descida
em Peak Tram. Tarde livre.

O PREÇO INCLUI

CENTRAL

14 SEX. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- LongshengGuilin.Hoje faremos uma das etapas mais bonitas e emocionantes da
viagem. GUANGXIAO, entre surpreendentes vilarejos da etnia
Dong com sua bela arquitetura de madeira, este vilarejo cheio
de encanto parou no tempo, sendo pouco frequentado pelo
turismo internacional, veremos sua ponte suspensa, a Torre
do Tambor, o Teatro da Ópera. Pararemos também em
CHENGYANG, com sua magnífica “ponte do vento”. Almoço
incluído. Em LONGSHENG visitaremos os arrozais de LONGJI,
declarado Patrimônio da Humanidade. Em um miniônibus
subiremos aos mirantes e poderemos descer um setor caminhando por trilhas entre arrozais com maravilhosas paisagens. Posteriormente, seguiremos rumo a GUILIN – Chegada
prevista para o final da tarde.

16 DOM. Guilin - Cruzeiro pelo rio Li- Yangshuo- HuangyaoCantão.Sairemos de Guilin de barco, faremos um cruzeiro fluvial pelo
rio Li, as paisagens são espetaculares com suas montanhas
verdes, os vilarejos às margens do rio, com rochas surpreendentes e picos com formas incríveis. Almoço incluído.
Chegaremos a YANGSHUO, cidade muito turística e cheia de
vida. Faremos um passeio antes de seguirmos pelo interior da
China para HUANGYAO, em um meio rural, a cidade antiga se
conserva magnificamente com suas pequenas ruas, edifícios
antigos, templos; a vida e a atividade de seus habitantes também nos transportará para outra época. Tempo para passear.
Continuaremos nosso trajeto rumo a CANTÃO – Chegada prevista para o final do dia.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

NÓRDICA

(OPÇ. 3) JAPÃO ESSENCIAL E CHINA DE NORTE A SUL FIM
MACAU
DIAS 1 - 12 COMO EM OPÇ. 2
13 QUI. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.Iremos de trem, madrugaremos (saída prevista de nosso trem
às 07h38), são quase mil quilômetros que faremos em pouco
mais de cinco horas e meia entre magníficas paisagens montanhosas (almoço estilo piquenique no próprio trem).
Chegada a Congjiang, uma magnífica e desconhecida região
da China habitada pelas minorias étnicas. Conheceremos o
BASHA MIAO Village, no bosque, com suas casas de madeira, é
a única etnia autorizada a portar armas de fogo por terem
sido tradicionais caçadores de ursos. Continuaremos rumo a
ZHAOXING, o vilarejo mais importante da minoria Dong, belíssima localidade com mais de 800 casas tradicionais, muitos o
definem como o vilarejo mais bonito da China. Alojamento.

15 SAB. Guilin.Dia completo em GUILIN, uma das cidades mais populares da
China com um ambiente muito agradável às margens de seu
lago, junto ao rio Li, e com ruas muito comerciais no centro
urbano. Faremos uma visita à Gruta da Flauta de Cana, uma
magnífica gruta onde há inúmeras estalactites e estalagmites
com formas fantásticas iluminadas com belas cores, criando
um mundo espetacular nas entranhas da terra. Tarde livre, lhe
recomendamos conhecer o palácio Jingjiang, “cidade proibida
em miniatura”. Alojamento.

HOTÉIS PREVISTOS

MEDITERRÂNEO

13 QUI. Chengdu.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

1 Cantão
Macau 1 2 hong kong

ATLÂNTICO

12 QUA. Chengdu.Hoje faremos uma excursão de dia inteiro à província de
Sichuan, com paisagens agradáveis e vilarejos tradicionais.
Em DUJIANGYAN conheceremos o tradicional sistema de irrigação, que funciona há mais de 2.000 anos e foi declarado
Patrimônio da Humanidade. QINGCHENG SHAN, “montanha
da cidade verde” é uma montanha sagrada taoísta, suas trilhas entre bosques nos permitem descobrir grutas, pavilhões e
centenas de templos de madeira, almoço incluído. Finalmente
visitaremos a cidade antiga de JIEZI com seus becos com mais
de mil anos de história. Retorno a CHENGDU.

2 Guilin

PENINSULA IBÉRICA

(OPÇ. 2) JAPÃO ESSENCIAL E CHINA AUTÊNTICA FIM
CHENGDU
DIAS 1 - 10 COMO EM OPÇ. 1
11 TER. Xian - Chengdu.Sairemos de Xian em um trem de alta velocidade supermoderno, em pouco mais de três horas faremos os 700 km que nos
separam de CHENGDU. Assim que chegarmos faremos uma
visita ao Centro de Pesquisa e Criação de Ursos Pandas, nesta
reserva vivem 120 ursos-panda gigantes e 76 pandas-vermelhos. Almoço incluído. À tarde faremos um passeio pelo
Parque do Povo, com seu pequeno lago, o vilarejo local, fazendo tai-chi e suas casas de chá.-

Zhaoxing 1

ECONÔMICA

11 TER. Xian.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

chengdu
2

2 Tóquio

MAIS INCLUÍDO

10 SEG. Xian.Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo cedo
visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus milhares de
guerreiros de argila de tamanho natural que foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos a XIAN, visitaremos o
PAGODE PEQUENA DO GANSO e assistiremos ao breve curso
de caligrafia chinesa. Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado, atravessaremos seu bairro muçulmano e
entraremos na mesquita, poderemos observar as múltiplas
culturas e religiões que deixaram seus vestígios neste país.
Também visitaremos, ingresso incluído, a TORRE DO TAMBOR,
onde poderemos contemplar um breve espetáculo de instrumentos tradicionais (não sempre garantido).Tempo livre.-

Quioto
1
2
kawaguchiko
1
Osaka

ORIENTE MEDIO

09 DOM. Pequim- Xian.Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e
grandiosa obra arquitetônica, cuja história abrange mais de
2.000 anos. Incluímos o funicular para a subida e a descida da
Grande Muralha. Retorno a Pequim e translado à estação de
trem, onde tomaremos um dos moderníssimos trens de alta
velocidade da China. A 300 km/hora, em aproximadamente 5
horas faremos os quase 1100 km que separam as duas cidades.
XIAN –Chegada prevista para o final da tarde, translado ao
hotel.

Xian 2

ASIA E OCEANIA

08 SAB. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como “a
Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também teremos a oportunidade de conhecer o Parque Jingshan, onde fica
a Colina do Carvão, um dos melhores jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir até o topo da colina de ter
as melhores vistas (se o dia é claro), na cidade proibida. Vale a
pena o esforço. Continuamos a Praça Tian An Men, uma das
maiores do mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande
Teatro Nacional, teatro da ópera de Pequim. Almoço incluído.
À tarde, visita ao Palácio de Verão, que era um jardim de verão
para os da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos uma
excursão em triciclo (bicicleta típica de três rodas) pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos como Hutong. Nesta
região poderemos ver o estilo tão característico de vida dos
residentes destes bairros populares, visitar comércios típicos
e, inclusive, visitar uma casa tradicional de um hutong, um
Siheyuan, com todos os seus recintos ao redor de um pátio.
Retorno ao hotel.

ASIA E OCEANIA

AMÉRICA

Novidade
ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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Tóquio, Monte Fuji e China Classic Express com Chengdu Opção 1
Tóquio, Monte Fuji e China de norte a sul Fim Macau Opção 2
Tóquio, Monte Fuji e China de norte a sul Fim Hong Kong Opção3

GUIA FALANDO EM
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chengdu

DESDE 3681€-DÍAS14/19/21
DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

24
08, 22
05, 19
03, 17, 31
14, 28
11, 25
09, 23
06, 20
04, 18
01, 15, 29
12, 26
12, 26

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID:19491
DBL
T.Alt
T. Med
T.Baix

€
€
€

3739
3739
3681

IND
4548
4548
4490

Opção 2
ID:19492
DBL
IND

Opção 3
ID:19493
DBL
IND

4968
4968
4904

5346
5346
5277

6000
6000
5936

6516
6516
6447

NOTAS IMPORTANTES

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam
solicitar um depósito em dinheiro ou uma cópia de
seu cartão de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito poderá ser recuperado no dia
de saída caso você não tenha efetuado nenhuma
despesa no hotel. No Japão não é frequente
encontrar quartos duplos com cama de casal. Na
maioria das vezes consiste em quartos com duas
camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais
em destinos como o Japão (Golden Week, de 29 de
abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) ou a
China (Día Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano
Novo Chinês de 12 Fevereiro 2021), pode ocorrer
um maior atraso nas visitas programadas devido
ao trânsito mais lento nas estradas e o alto volume
de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e
de trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada
por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso
de mão. Caso a totalidade da bagagem não caiba
nos bagageiros do ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar através do serviço de pacotes expresso a
bagagem dos passageiros que levem consigo mais
quantidade do que a autorizada. As despesas
decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos
viajantes portadores do referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de todos bem como suas preferências. Europamundo oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a comida local no
destino visitado, no entanto, outras refeições são
de cozinha internacional. Você poderá encontrar a
lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada
turnê no site "Minha Viagem".
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(OPÇ.1) TÓQUIO, MONTE FUJI E CHINA CLASSICA EXPRESS
COM CHENGDU
01 SEX. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira
e alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola, embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à
sua espera. O mesmo lhe proporcionará as informações
básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que
efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois
disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô
(bilhetes incluídos) em direção à região de Shinjuku. O
metrô de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku
sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você
poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos dar um
passeo até o restaurante. Shinjuku é uma das áreas com
mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.
02 SAB. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa
cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas
repletas de paz. Faremos uma breve parada no Templo de
Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de
Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de Jizos,
divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs
das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso
Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento
mais abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de Meiji
dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa.
Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante Avenida
de Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do
Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para
visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o
bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do
Mangá e Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan,
o estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos nossa
visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa
rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local.
Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.
03 DOM. Tóquio- Kamakura – Enoshima -Odawara- Gora.Sairemos de Tóquio para KAMAKURA, um “oásis de paz” que
durante dois séculos foi a capital do Japão, com inúmeros
santuários, templos e jardins. No templo zen de Hokoku-ji
passearemos pelo seu bosque de bambu (ingresso incluído)
e poderemos tomar um chá verde. Também conheceremos
Sugimoto-dera, fundado em 734 é o templo mas antigo da
cidade. Passaremos um tempo no agradável centro da
cidade antes de conhecer, com ingresso incluído, o Grande
Buda (Daibutsu). Nosso seguinte trajeto oferece uma grande beleza paisagística seguindo pelo oceano Pacífico.
Tempo livre para almoçar e passear em ENOSHIMA, pequena ilha no oceano interligada por uma ponte. Continuaremos
rumo a ODAWARA, ingresso incluído para visitar o castelo,
imponente fortaleza medieval (restaurada no século XX) do
período Edo, um dos principais castelos do Japão.
Continuaremos para a bela região de Hakone, uma zona de
lagos e montanhas próxima do monte Fuji. Alojamento no
agradável vilarejo de GORA (o ponto próximo)
04 SEG. Gora- Owakudani – Oshino HakkaiKawaguchiko – Monte Fuji - Tóquio.Nossa etapa é espetacular, começaremos o dia subindo o
OWAKUDANI, o “vale do inferno”, caldeira de vapor, barro
borbulhante e gases sulfurosos (Nota: em ocasiões o acesso permanece fechado devido a uma elevada atividade
vulcânica ou gases tóxicos, caso isso ocorra, visitaríamos o
Arakurayama Sengen Park). Posteriormente seguiremos

para OSHINO HAKKAI, pequeno e pitoresco vilarejo com 8
tanques e vista para o Monte Fuji. Seguiremos para
KAWAGUCHIKO, idílica cidade de pequenas casas, flores e
montanhas junto ao seu belo lago, faremos um bonito
passeio de barco no lago de Kawaguchiko. Depois subiremos para o Monte Fuji pela estrada que nos leva para a
“quinta estação” e, entre espetaculares bosques e uma
bela vista, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: Durante o inverno é frequente que a rota de subida
ao Monte Fuji esteja fechada devido à neve ou outros fatores climáticos; durante essa época chegaremos até o ponto
onde estejamos autorizados.
Retorno a Tóquio ao final do dia.
05 TER. Tóquio - Pequim.Café da manhã e Traslado de saída incluído em transporte coletivo (shuttle bus) ao aeroporto para pegar o voo
com destino a PEQUIM (voo incluido). Chegada a Beijing,
Capital da República Popular da China. Traslado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade,
faremos um translado na famosa rua Wangfujing cheia de
lojas, vida, atividade, e restaurantes. Jantar incluido.
Regresso ao hotel.
06 QUA. Pequim.Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido
como “a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais.
Também teremos a oportunidade de conhecer o Parque
Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores
jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir
até o topo da colina de ter as melhores vistas (se o dia é
claro), na cidade proibida. Vale a pena o esforço.
Continuamos a Praça Tian An Men, uma das maiores do
mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro
Nacional, teatro da ópera de Pequim. Almoço incluído. À
tarde, visita ao Palácio de Verão, que era um jardim de
verão para os da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos
uma excursão em triciclo (bicicleta típica de três rodas)
pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos como
Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão característico de vida dos residentes destes bairros populares,
visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa
tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os seus
recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.
07 QUI. Pequim - Xangai.Excursão A Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular
e grandiosa obra arquitetônica, sua história abrange mais
de 2.000 anos. Subiremos e desceremos de funicular para
visitar A Grande Muralha. Vamos nos despedir de Beijing
com um almoço incluído de pato laqueado. Translado à
estação para tomar o trem de Alta Velocidade com destino
a XANGAI. Chegada, translado ao hotel e alojamento.
08 SEX. Xangai.De manhã faremos uma visita a esta impressionante
cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong com
seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-boat
pelo rio de Xangai onde desfrutaremos de uma excelente
vista para as duas partes da cidade.Pasaremos pelas ruas
da Cidade Velha e o Jardím Yuyuan, espectacular jardim
privado onde foi possivel combinar a frondosa vegetaçao
com os ancestrais pavilhoes, pedras e cristalinas aguas.
Apreciaremos uma demostração da Cerimônia do Chá,
bebida que desempenha um papel cultural importantíssimo na China. Atravesaremos umo dos bairros
mais
conhecidos da capital, Xintiandi. Almoço incluido.
Seguiremos no Bairro de Tianzifang, a antiga area residencial de imfluencia francesa com suas tradicionais estreitas e labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas e galerias
de arte . Finalizamos a visita pelo malecom, conhecido
como Bund com seus antigos edifícios que nos recorda a
influência comercial europeia.
09 SAB. Xangai- Luoyang.Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos
cedo para tomar o trem de alta velocidade (saída prevista do trem as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 5 horas nosso
trem faz quase 1.000 km, ou seja, a distância que separa a

AMÉRICA

cidade de Xangai da cidade de Luoyang. Chegada à estação
de LUOYANG. Almoço incluido. Conheceremos as impressionantes grutas budistas de LONGMEN, ao logo de mais de um
quilômetro, nas paredes rochosas do rio foram esculpidas
mais de 100.000 imagens de Buda. Faremos um passeio de
barco. Depois translado à cidade velha, adentraremos por
sua impressionante muralha onde poderemos desfrutar da
grande atividade tradicional e suas iluminadas ruas.

19 TER. Macau.Macau. Faremos uma visita à cidade, o centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade. Do século XVI até
1999 a região foi administrada pelos portugueses, suas antigas igrejas, os azulejos nos edifícios civis, sua fortaleza e o
farol mais antigo da China assim o confirmam. Tempo livre e
Almoço incluído. Fim dos nossos serviços. Verifique a hora
de seu voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.
Translado de saída para o aeroporto não incluído; nosso
guia lhe irá assessorar sobre o melhor transporte público
para seu deslocamento.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais de
Pequim, Grande Muralha China seção Mutianyu
em Pequim, Dujiangyan, Montanha de
Quingcheng Shan e cidade antiga de Jiezi em
Chengdu.
• Barco: Lago de Kawaguchiko, Passeio de barco
em Longmen, Passeio de barco pela Montanha
de Quingcheng Shan em Chengdu.
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Xangai, Xian.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio, Rua
Wangfujing em Pequim, Cidade Velha em
Luoyang.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji em Tóquio, Templo Hokoku-ji e
bosque de bambú, Templo Sugimoto-dera,
Grande Buda (Daibutsu) em Kamakura, Castelo
em Odawara, Arakurayama Sengen Park em
Monte Fuji, Santuário Fuji Sengen em
Kawaguchiko, Cidade Proibida, Parque
Jingshan, Palácio de Verão em Pequim, Grande
Muralha China Mutianyu em Pequim, Jardim
Yuyuan, demostração da Cerimônia do Chá em
Xangai, Templo budista do Cavalo Branco em
Luoyang, Grutas budistas em Longmen, Templo
Baoulon, Museu Guo em Sanmexia, Museu do
Exercito de Terracota, pequena pagode do
ganso,curso de caligrafia chinesa e breve
espetáculo de instrumentos tradicionais na
Torre do Tambor (não sempre garantido) em
Xian, Centro de criação de Ursos Panda em
Chengdu, Sistema de irrigação em Dujiangyan,
Montanha sagrada de Quingcheng Shan em
Chengdu.
• Funicular: Grande Muralha China em Pequim,
Montanha de Quingcheng Shan em Chengdu.
• Trem Alta Velocidade: Pequim - Xangai, Xangai
- Luoyang, Xian - Chengdu.
• Voos incluidos: Tóquio - Pequim em classe econômica e traslados de/para o aeroporto.
• 10 Almoços ou Jantares incluidos em: Tóquio,
Tóquio, Pequim, Pequim, Pequim, Xangai,
Sanmexia, Luoyang, Chengdu, Chengdu
•
•
•
•
•

(Serviços adicionais Opç. 2)
Excursão: Gruta das Flautas de Cana.
Barco: Cruzeiro fluvial pelo rio Li.
Visita Panorâmica em: Cantão, Macau.
Entradas: Aldeia Basha Miao, Vilarejo Zhaoxing
da etnia Dong, Vilarejo Guangxiao da etnia
Dong, Ponte do vento em Chengyang,
Arrozeiras em Longsheng, Gruta das Flautas de
Cana, Cidade antiga em Huangyao, Casa do
clã Chen em Cantão.
• Trem Alta Velocidade: Chengdu - Congjiang.
• 05 Almoços ou Jantares incluidos em:
Chengdu (almoço picnic em trem Chengdu
-Congjiang), Chengyang, Cruzeiro pelo río Li,
Cantão, Macau

21 QUI. Hong Kong.Após do café da manha, fim de nossos serviços.
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MAIS DE 15 DIAS

• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Macau, Hong Kong.
• Traslado Noturno: Baía de Hong Kong em Hong
Kong.
• Entradas: Museu de Historia em Hong Kong.
• Ferry: Star Ferry em Baía de Hong Kong.
• Funicular: Peak Tram (descida) em Hong Kong.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em: Macau,
Hong Kong

ATÉ 15 DIAS

20 QUA. Hong Kong.Após o café da manhã faremos uma visita à cidade. Ao longo
da visita conheceremos o centro financeiro com seus imensos arranha-céus, visitaremos o Museu de História que nos
ilustra sobre a história da cidade (período colonial, Guerra
Mundial…) a Avenida das Estrelas junto ao cais que exibe as
celebridades da indústria cinematográfica. Tomaremos o
Star Ferry, cruzando a linha de Hong Kong de barco e subiremos ao Pico Vitória (552 m) onde poderemos avistar toda
a cidade. Descida em Peak Tram. Tarde livre.

O PREÇO INCLUI

CENTRAL

(OPÇ. 3) TÓQUIO, MONTE FUJI E CHINA DE NORTE A SUL
FIM HONG KONG
DIAS 1 - 18 COMO EM OPÇ. 2
19 TER. Macau - Hong Kong.MACAU. Faremos uma visita à cidade, o centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade. Do século XVI até
1999 a região foi administrada pelos portugueses, suas antigas igrejas, os azulejos nos edifícios civis, sua fortaleza e o
farol mais antigo da China assim o confirmam. Tempo livre e
Almoço incluído. À tarde percorreremos a impressionante
ponte que interliga Hong Kong a Macau, inaugurada no final
de 2018, proeza de engenharia com mais de 30 quilômetros
de pontes sobre o mar da China, 6 quilômetros de túnel submarino, ilhas artificiais.
Nota: Se o número de participantes no grupo for inferior a 06
pessoas a passagem de Macau para Hong Kong poderá ser
feita de ferry-boat.
HONG KONG – Chegada-. Depois de nos alojarmos iremos de
ferry a região mais ativa de vida e atividade noturna da
cidade com suas luzes. Volta a area de nosso hotel. Jantar
incluído. Retorno ao hotel.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

NÓRDICA

16 SAB. Guilin.Dia completo em GUILIN, uma das cidades mais populares
da China com um ambiente muito agradável às margens de
seu lago, junto ao rio Li, e com ruas muito comerciais no
centro urbano. Faremos uma visita à Gruta da Flauta de
Cana, uma magnífica gruta onde há inúmeras estalactites e
estalagmites com formas fantásticas iluminadas com belas
cores, criando um mundo espetacular nas entranhas da
terra. Tarde livre, lhe recomendamos conhecer o palácio
Jingjiang, “cidade proibida em miniatura”. Alojamento.

18 SEG. Cantão - Zhuhai - Macau.Cantão, faremos uma visita de aproximadamente duas
horas nesta pujante metrópole localizada ao sul da China,
passearemos pela rua Shangiaxju com seu mercado tradicional, conheceremos a Casa do Clã Chen do final do século
XIX e percorreremos a zona ribeirinha do rio. Tempo livre e
almoço incluído. À tarde viajaremos para ZHUHAI, junto ao
mar da China, pararemos junto ao impressionante Teatro da
Ópera, construído em um terreno que pertencia ao mar,
inaugurado em 2016, sua impressionante forma simboliza o
sol e a lua. CRUZAREMOS A FRONTEIRA e entraremos em
MACAU, onde conheceremos a região dos cassinos, muitos
deles no mesmo estilo dos de Las Vegas, sua atividade é
impressionante.
MUITO IMPORTANTE: Se durante sua viagem tiver que entrar
novamente na China continental, após sua estadia em Macau
e Hong Kong, exija um visto de entrada dupla.

HOTÉIS PREVISTOS

MEDITERRÂNEO

15 SEX. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- LongshengGuilin.Hoje faremos uma das etapas mais bonitas e emocionantes
da viagem. GUANGXIAO, entre surpreendentes vilarejos da
etnia Dong com sua bela arquitetura de madeira, este vilarejo cheio de encanto parou no tempo, sendo pouco frequentado pelo turismo internacional, veremos sua ponte
suspensa, a Torre do Tambor, o Teatro da Ópera. Pararemos
também em CHENGYANG, com sua magnífica “ponte do
vento”. Almoço incluído. Em LONGSHENG visitaremos os
arrozais de LONGJI, declarado Patrimônio da Humanidade.
Em um miniônibus subiremos aos mirantes e poderemos
descer um setor caminhando por trilhas entre arrozais com
maravilhosas paisagens. Posteriormente, seguiremos rumo
a GUILIN – Chegada prevista para o final da tarde.

17 DOM. Guilin - Cruzeiro pelo rio Li- YangshuoHuangyao- Cantão.Sairemos de Guilin de barco, faremos um cruzeiro fluvial pelo
rio Li, as paisagens são espetaculares com suas montanhas
verdes, os vilarejos às margens do rio, com rochas surpreendentes e picos com formas incríveis. Almoço incluído.
Chegaremos a YANGSHUO, cidade muito turística e cheia de
vida. Faremos um passeio antes de seguirmos pelo interior da
China para HUANGYAO, em um meio rural, a cidade antiga se
conserva magnificamente com suas pequenas ruas, edifícios
antigos, templos; a vida e a atividade de seus habitantes
também nos transportará para outra época. Tempo para
passear. Continuaremos nosso trajeto rumo a CANTÃO –
Chegada prevista para o final do dia.

ATLÂNTICO

(OPÇ.2) TÓQUIO, MONTE FUJI E CHINA DE NORTE A SUL
FIM MACAU
DIAS 1 - 13 COMO EM OPÇ. 1
14 QUI. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.Iremos de trem, madrugaremos (saída prevista de nosso
trem às 07h38), são quase mil quilômetros que faremos em
pouco mais de cinco horas e meia entre magníficas paisagens montanhosas (almoço estilo piquenique no próprio
trem). Chegada a Congjiang, uma magnífica e desconhecida
região da China habitada pelas minorias étnicas.
Conheceremos o BASHA MIAO Village, no bosque, com suas
casas de madeira, é a única etnia autorizada a portar armas
de fogo por terem sido tradicionais caçadores de ursos.
Continuaremos rumo a ZHAOXING, o vilarejo mais importante da minoria Dong, belíssima localidade com mais de
800 casas tradicionais, muitos o definem como o vilarejo
mais bonito da China. Alojamento.

1 Cantão
Macau 1 2 hong kong

PENINSULA IBÉRICA

14 QUI. Chengdu.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

2 Guilin

ECONÔMICA

13 QUA. Chengdu.Hoje faremos uma excursão de dia inteiro à província de
Sichuan, com paisagens agradáveis e vilarejos tradicionais.
Em DUJIANGYAN conheceremos o tradicional sistema de
irrigação, que funciona há mais de 2.000 anos e foi declarado Patrimônio da Humanidade. QINGCHENG SHAN, “montanha da cidade verde” é uma montanha sagrada taoísta,
suas trilhas entre bosques nos permitem descobrir grutas,
pavilhões e centenas de templos de madeira, almoço incluído. Finalmente visitaremos a cidade antiga de JIEZI com
seus becos com mais de mil anos de história. Retorno a
CHENGDU.

2
Xangai

MAIS INCLUÍDO

12 TER. Xian - Chengdu.Sairemos de Xian em um trem de alta velocidade supermoderno, em pouco mais de três horas faremos os 700 km que
nos separam de CHENGDU. Assim que chegarmos faremos
uma visita ao Centro de Pesquisa e Criação de Ursos
Pandas, nesta reserva vivem 120 ursos-panda gigantes e 76
pandas-vermelhos. Almoço incluído. À tarde faremos um
passeio pelo Parque do Povo, com seu pequeno lago, o vilarejo local, fazendo tai-chi e suas casas de chá.-

LUOYANG
1

chengdu
2
Zhaoxing 1

Tóquio

ORIENTE MEDIO

11 SEG. Xian.Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo
cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus
milhares de guerreiros de argila de tamanho natural que
foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos a XIAN,
visitaremos o PAGODE PEQUENA DO GANSO e assistiremos
ao breve curso de caligrafia chinesa. Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado, atravessaremos seu bairro muçulmano e entraremos na mesquita, poderemos observar as múltiplas culturas e religiões que deixaram seus vestígios neste país. Também visitaremos, ingresso incluído, a
TORRE DO TAMBOR, onde poderemos contemplar um breve
espetáculo de instrumentos tradicionais (não sempre
garantido).Tempo livre.-

Xian 2

gora 1

ASIA E OCEANIA

10 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- Sanmexia Xian.Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o TEMPLO
BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro e lugar de
estudos ao qual chegam budistas de todos os países do
mundo. Continuaremos nosso trajeto para SANMENXIA,
nesta histórica cidade veremos o rio Amarelo, conheceremos o Templo Baoulon com seu alto pagode e visitaremos
um dos melhores museus da China: o Museu Guo com os
carros funerários do antigo estado de Guo. Almoço incluído.
Continuaremos em direção a leste, passaremos ao pé do
Monte Hua, montanha sagrada. XIAN, chegada prevista
para o final da tarde.

3

Pequim 2

ESPANHOL
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Japão Essencial Opção 1
Contrastes do Japão Opção 2
Contrastes do Japão Fim Tóquio Opção3

DESDE 1771 €-DÍAS7/9

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

DATAS DE SAÍDA
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA

ATLÂNTICO

Opção 1
DBL

ID: 19286

T.Alt
T. Med
T.Baixa

€
€
€

INDIV

1771

2356

1771

2356

1771

2356

MEDITERRÂNEO

Opção 2
ID: 19287

T.Alt
T. Med
T.Baixa

INDIV

DBL
€ 2739
€ 2739
€ 2739

INDIV

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

T.Alt
T. Med
T.Baixa

CANAIS EM KURASHIKI
MAIS DE 15 DIAS

3016
3016
3016

Opção 3
ID:19288

NÓRDICA

DBL
€ 2367
€ 2367
€ 2367
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3388
3388
3388

hiroshima
(OPÇ. 1) JAPÃO ESSENCIAL
01 SAB. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de
fronteira e alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola, embora em ocasiões
possa ser em inglês) estará à sua espera. O mesmo
lhe proporcionará as informações básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço
oferecido pelos ônibus regulares (SHUTTLE BUS)
que efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção
do hotel. Conheceremos os integrantes de nosso
grupo e, depois disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes incluídos) em
direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é
impressionante, a estação de Shinjuku sendo o
centro de transporte mais ativo do mundo! Você
poderá ver as massas de pessoas que utilizam o
moderníssimo e eficaz transporte coletivo.
Depois, vamos dar um passeo até o restaurante.
Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna
da cidade. Jantar incluído de boas-vindas em
um restaurante local e retorno ao hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.

japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos
nossa visita em Asakusa, visitando o Templo
Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.
03 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji.
Belas paisagens durante nossa rota. Primeiro
conheceremos o ARAKURAYAMA SENGEN PARK,
com seus belos pagodes, onde você tem as
melhores e mais populares vistas do Monte Fuji.
Prosseguiremos a KAWAGUCHIKO, chegaremos a
esta idílica cidade formada por pequenas casas,
flores e montanhas junto ao seu bonito lago.
Quando chegarmos conheceremos o SANTUÁRIO
FUJI SENGEN, um lugar mágico, rodeado por
árvores altas, onde tradicionalmente começava
o caminho/peregrinação para o monte.
Agradeceremos, no santuário, poder visitar este
lugar cheio de magia. Logo depois, também faremos um bonito passeio de barco pelo lago de
Kawaguchi. Após a hora do almoço subiremos
rumo ao Monte Fuji pela estrada que nos levará à
“quinta estação”, entre espetaculares bosques e
vistas, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de
subida ao Monte Fuji está fechada por causa da
neve ou por razões climáticas, portanto, nessas
datas chegaremos até o ponto autorizado.
Retorno a Kawaguchiko, você disporá de tempo
para passear junto ao seu lago. Ficaremos alojados em um Ryokan (hotéis tradicionais japoneses), desfrute de seu ONSEN (banho público).
Jantar incluído.
Nota: No Ryokan, alguns quartos são de estilo
japonês, acomodações em tatames, e outro estilo
ocidental. Em algumas ocasiões, o alojamento
poderá ser em hotel em estilo ocidental.

02 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita,
de aproximadamente cinco horas, junto de nosso
guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros
ultramodernos, convivem com áreas repletas de
paz. Faremos uma breve parada no Templo de
Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da
Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em pedra e
consideradas guardiãs das crianças, que são
enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso
Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos para o
Templo de Meiji dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com
nosso ônibus pela elegante Avenida de
Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos 04 TER. Kawaguchiko- Iyashi No Sato Nenbauma parada para visitar a famosa Ponte de
Toyota- Quioto.Nijubashi. Atravessaremos o bairro de Akihabara, De manhã, seguindo pela bela estrada que cona “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime torna os lagos conheceremos IYASHI NO SATO

AMÉRICA

1
Okayama

1
Osaka

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

QUIOTO PAISAGEM OUTONAL

07 SEX. Osaka.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

MAIS DE 15 DIAS

103

ATÉ 15 DIAS

• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Trem Alta Velocidade: Hiroshima - Tóquio.

CENTRAL

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Entradas: Templo Engyo-ji em Engyo-ji,
Castelo em Himeji, Korakuen Garden em
Okayama, Templo Itsukushima, Museu
Memorial da Paz em Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa em Engyo-ji.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Himeji, Hiroshima.

NÓRDICA

(OPÇ. 3) CONTRASTES DO JAPÃO FIM TÓQUIO
DIAS 1 - 8 COMO EM OPÇ. 2
09 DOM. Hiroshima - Tóquio.Translado à estação para tomar o TREM BALA com
destino a TÓQUIO. Em quatro horas faremos os 800
quilômetros que separam ambas as cidades.
Chegada a Tóquio por volta das 14h00
Fim da viagem. Verifique a hora do seu voo, caso
necessite de uma noite adicional. Transfer para o aeroporto não incluído. Nosso guia irá aconselhá-lo sobre o
melhor transporte público para a sua realização.
Nota: En caso de ter adquirido noites extras em
Tóquio, o traslado desde a estação de Tóquio a sua
chegada para o hotel não está incluído.

MEDITERRÂNEO

09 DOM. Hiroshima.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, Seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio,
Tradicional Bairro de Gion em Quioto,
Dotonbori em Osaka.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji em Tóquio, Arakurayama
Sengen Park em Monte Fuji, Santuário Fuji
Sengen em Kawaguchiko, Vilarejo Museu em
Iyasi No Sato Nenba, Museu Toyota, Templo
de Tenryu-ji, Bosque de Bambu de
Arashiyama, Santuário Fushimi Inari, Palácio
Imperial, Templo de Kinkaku-ji em Quioto,
Templo de Todai-ji e Templo de Horyu-ji em
Nara.
• 04 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Tóquio, Tóquio, Kawaguchiko, Nara.

ATLÂNTICO

06 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico templo budista construído em 752 onde se
destaca o Buda Gigante, sendo delicioso fotografar,
acariciar e alimentar os cervos que passeiam pelo
seu parque. Almoço incluído. Posteriormente sairemos para conhecer o templo budista de HORYU-JI,
Patrimônio da Humanidade, um complexo que
conta com seminário, mosteiro e templos, seu principal pagode é um dos edifícios de madeira mais
antigos que se conservam no mundo, também é
considerado o templo budista mais antigo do Japão
e um importante lugar de culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista
para o começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a segunda do Japão. Faremos um passeio por
Dotonbori, bairro repleto de luzes e atividades à noite.

O PREÇO INCLUI

PENINSULA IBÉRICA

(OPÇ. 2) CONTRASTES DO JAPÃO
DIAS 1 - 6 COMO EM OPÇ. 1
07 SEX. Osaka - Engyo-ji - Himeji - Okayama.Sairemos ao Monte SHOSHA, onde se encontra o
complexo de templos de ENGYO-JI com uma história
de mais de 1.000 anos, onde foi filmado “o último
Samurai”. Subida de teleférico. Sairemos rumo a
HIMEJI, ingresso incluído para visitar o seu imenso
castelo que exibe a arquitetura dos castelos japoneses. Almoço incluído em um restaurante local.
Continuaremos rumo a OKAYAMA, visitaremos
05 QUA. Quioto.Korakuen, um dos mais belos jardins do Japão, com
Hoje vamos ter o dia todo na cidade de QUIOTO que
foi capital do Japão desde o ano de 794 até 1868 seus lagos, cachoeiras e tradicionais casa de chá.
acolhendo a sede da corte Imperial. Esta cidade,
durante a Segunda Guerra Mundial, foi a única 08 SAB. Okayama- Kurashiki- HiroshimaItsukushima- Hiroshima.grande cidade japonesa que não foi bombardeada,
por tal razão conserva seu riquíssimo patrimônio Sairemos rumo a KURASHIKI, cidade que apresenta
artístico. Em Quioto foi assinado em 1997 o proto- um centro histórico muito bem conservado. Tempo
colo que busca limitar as emissões de gases de para passear neste encantador vilarejo com uma
efeito estufa. Iniciaremos o dia visitando atmosfera do passado. Seguiremos para
Arashiyama, nos arredores de Quioto, veremos a HIROSHIMA, cidade tristemente conhecida pelo
Ponte Togetsukyo, que significa ¨ponte que cruza a bombardeio atômico sofrido em 1945 que destruiu
lua¨, a partir de onde poderemos admirar um pano- por completo a cidade; passearemos pelo Memorial
rama maravilhoso. Visitaremos o Templo Tenryuji, da Paz, pela cúpula da bomba e visitaremos o
um dos ¨cinco grandes templos Zen de Quioto¨, impressionante Museu da Paz. Depois da guerra
declarado Patrimônio da Humanidade pela buscaremos a paz, embarcaremos em um ferry boat
UNESCO, depois passearemos pelo seu místico para a ilha “onde convivem homens e Deuses”, com
Bosque de Bambu. Também faremos uma visita aos o santuário de ITSUKUSHIMA dedicado à guardiã
principais pontos da cidade. Conheceremos o dos mares, construído parcialmente sobre o mar.
maravilhoso santuário Xintoísta de Fushimi Inari; Tempo para visitar o templo, passear pelo seu bonio Palácio Imperial e o Templo de Kinkaku-ji, “o to centro e almoçar. Retorno ao nosso hotel em
pavilhão de ouro” com seus magníficos jardins.
Hiroshima. Jantar incluído.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar
um passeio por GION, o tradicional bairro cheio de sem afetar o seu conteúdo.
vida e popular devido às suas Gueixas. Tempo livre.

ECONÔMICA

NENBA, este pequeno vilarejo foi destruído por um
ciclone em 1966, posteriormente foi recuperado
como um vilarejo-museu ao ar livre típico das montanhas. Suas casas tradicionais foram transformadas em lojas de artesanato, restaurantes, museus
tradicionais. Depois admiraremos AS CATARATAS
DE SHIRAITO, consideradas umas das mais bonitas
do Japão, com sua queda de água de 20 metros.
Posteriormente seguiremos para a reigão de
Nagoya onde incluímos o ingresso para entrar no
MUSEU TOYOTA, um lugar imperdível para os amantes dos automóveis. Continuaremos rumo a QUIOTO
chegada e alojamento.

Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em
um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar
quartos duplos com cama de casal. Na maioria
das vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05
de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) pode ocorrer um maior atraso nas visitas programadas
devido ao trânsito mais lento nas estradas e o
alto volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus
e de trem de Alta Velocidade é limitado e isso
condiciona o número máximo de bagagem
autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus ou
trem, nosso guia poderá enviar através do serviço de pacotes expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo mais quantidade do
que a autorizada. As despesas decorrentes de
tais envios deverão ser pagas pelos viajantes
portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão,
sejam os incluídos em seu circuito ou contratados de forma adicional, são realizados em
transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos
dificultam a satisfação de todos bem como suas
preferências. Europamundo oferece aos nossos
clientes a oportunidade de saborear a comida
local no destino visitado, no entanto, outras
refeições são de cozinha internacional. Você
poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo
de cardápio de cada turnê no site "Minha
Viagem".

MAIS INCLUÍDO

NOTAS IMPORTANTES
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2 Tóquio
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DESDE 2968€-DÍAS 11/15
DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

ID: 19289

MAIS DE 15 DIAS

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL
€ 2968
€ 2968
€ 2968

INDIV

DBL
€ 4255
€ 4255
€ 4255

INDIV

3670
3670
3670

Opção 2
ID: 19290

T.Alt
T. Med
T.Baixa

5170
5170
5170

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em
um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar
quartos duplos com cama de casal. Na maioria
das vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05
de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) pode ocorrer um maior atraso nas visitas programadas
devido ao trânsito mais lento nas estradas e o
alto volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus
e de trem de Alta Velocidade é limitado e isso
condiciona o número máximo de bagagem
autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus
ou tren, nosso guia poderá enviar através do
serviço de pacotes expresso a bagagem dos
passageiros que levem consigo mais quantidade
do que a autorizada. As despesas decorrentes de
tais envios deverão ser pagas pelos viajantes
portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão,
sejam os incluídos em seu circuito ou contratados de forma adicional, são realizados em
transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos
dificultam a satisfação de todos bem como suas
preferências. Europamundo oferece aos nossos
clientes a oportunidade de saborear a comida
local no destino visitado, no entanto, outras
refeições são de cozinha internacional. Você
poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo
de cardápio de cada turnê no site "Minha
Viagem".
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NARUTO
Impressionantes remoinhos no mar

Maravilhas do Japão Fim Osaka
Maravilhas do Japão Opção 2
(OPÇ. 1) MARAVILHAS DO JAPÃO FIM OSAKA
01 SAB. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e
alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola, embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à sua
espera. O mesmo lhe proporcionará as informações básicas
iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que efetuam
translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois
disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô
(bilhetes incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô
de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o
centro de transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver
as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz
transporte coletivo. Depois, vamos dar um passeo até o
restaurante. Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel, novamente de metrô,
acompanhados de nosso guia.
02 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade,
seus bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas
de paz. Faremos uma breve parada no Templo de Zojoji para
fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio.
Destacam-se as centenas e centenas de Jizos, divindades
esculpidas em pedra e consideradas guardiãs das crianças,
que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos
de vento. Logo seguiremos para o famoso Cruzamento de
Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais abarrotado do
mundo. Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos
do imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com
nosso ônibus pela elegante Avenida de Omotesando.
Contornaremos a parte mais bonita do Palácio Imperial e
dos jardins. Faremos uma parada para visitar a famosa
Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o bairro de Akihabara,
a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime japonês;
passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço
incluído em um restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.
03 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji. Belas paisagens durante nossa rota. Primeiro conheceremos o
ARAKURAYAMA SENGEN PARK, com seus belos pagodes,
onde você tem as melhores e mais populares vistas do
Monte Fuji. Prosseguiremos a KAWAGUCHIKO, chegaremos a
esta idílica cidade formada por pequenas casas, flores e
montanhas junto ao seu bonito lago. Quando chegarmos
conheceremos o SANTUÁRIO FUJI SENGEN, um lugar mágico, rodeado por árvores altas, onde tradicionalmente
começava o caminho/peregrinação para o monte.
Agradeceremos, no santuário, poder visitar este lugar cheio
de magia. Logo depois, também faremos um bonito passeio
de barco pelo lago de Kawaguchi. Após a hora do almoço
subiremos rumo ao Monte Fuji pela estrada que nos levará à

Opção 1

“quinta estação”, entre espetaculares bosques e vistas, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida ao
Monte Fuji está fechada por causa da neve ou por razões
climáticas, portanto, nessas datas chegaremos até o ponto
autorizado.
Retorno a Kawaguchiko, você disporá de tempo para passear junto ao seu lago. Ficaremos alojados em um Ryokan
(hotéis tradicionais japoneses), desfrute de seu ONSEN
(banho público). Jantar incluído.
Nota: No Ryokan, alguns quartos são de estilo japonês, acomodações em tatames, e outro estilo ocidental. Em algumas ocasiões, o alojamento poderá ser em hotel em estilo ocidental.
04 TER. Kawaguchiko- Iyashi No Sato Nenba- ToyotaQuioto.De manhã, seguindo pela bela estrada que contorna os
lagos conheceremos IYASHI NO SATO NENBA, este pequeno
vilarejo foi destruído por um ciclone em 1966, posteriormente foi recuperado como um vilarejo-museu ao ar livre
típico das montanhas. Suas casas tradicionais foram transformadas em lojas de artesanato, restaurantes, museus
tradicionais. Depois admiraremos AS CATARATAS DE
SHIRAITO, consideradas umas das mais bonitas do Japão,
com sua queda de água de 20 metros. Posteriormente seguiremos para a reigão de Nagoya onde incluímos o ingresso
para entrar no MUSEU TOYOTA, um lugar imperdível para os
amantes dos automóveis. Continuaremos rumo a QUIOTO
chegada e alojamento.
05 QUA. Quioto.Hoje vamos ter o dia todo na cidade de QUIOTO que foi capital do Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede
da corte Imperial. Esta cidade, durante a Segunda Guerra
Mundial, foi a única grande cidade japonesa que não foi
bombardeada, por tal razão conserva seu riquíssimo patrimônio artístico. Em Quioto foi assinado em 1997 o protocolo
que busca limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Iniciaremos o dia visitando Arashiyama, nos arredores de
Quioto, veremos a Ponte Togetsukyo, que significa ¨ponte
que cruza a lua¨, a partir de onde poderemos admirar um
panorama maravilhoso. Visitaremos o Templo Tenryuji, um
dos ¨cinco grandes templos Zen de Quioto¨, declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, depois passearemos pelo seu místico Bosque de Bambu. Também faremos
uma visita aos principais pontos da cidade. Conheceremos
o maravilhoso santuário Xintoísta de Fushimi Inari; o
Palácio Imperial e o Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão de
ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio por GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular
devido às suas Gueixas. Tempo livre.
06 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico templo budista construído em 752 onde se destaca o Buda
Gigante, sendo delicioso fotografar, acariciar e alimentar os
cervos que passeiam pelo seu parque. Almoço incluído.
Posteriormente sairemos para conhecer o templo budista de
HORYU-JI, Patrimônio da Humanidade, um complexo que
conta com seminário, mosteiro e templos, seu principal pagode é um dos edifícios de madeira mais antigos que se conservam no mundo, também é considerado o templo budista mais
antigo do Japão e um importante lugar de culto.

AMÉRICA

1
1
Matsuyama KOBE

2 Tóquio
1 kawaguchiko

1 Osaka
1 Monte Koya

MAIS INCLUÍDO

kobe
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para o
começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a segunda
do Japão. Faremos um passeio por Dotonbori, bairro repleto
de luzes e atividades à noite.

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS
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CENTRAL

(OPÇ. 2) MARAVILHAS DO JAPÃO
DIAS 1 - 10 COMO EM OPÇ. 1
11 TER. Kobe- Osaka- Monte Koya.Em KOBE visitaremos o Museu Memorial do Terremoto, um
lugar para lembrar o trágico sismo que devastou a cidade em

15 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu onde se
destaca a sala com o som do dragão. Conheceremos o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço impressionante cheio de paz.
Também faremos um passeio junto do rio, em Kanmangafuchi,
centenas de Jizos nos observam! Disporemos de tempo livre
no centro da cidade antes de retornar a TÓQUIO.- Chegada a
Tóquio por volta das 18h30.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber
se vai precisar de uma noite adicional. Translado de saída para
o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o
melhor transporte público para seu deslocamento.

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Entradas: Mausoléu de Okuno,Templo de
Kongobu-ji e Ajikan ou Zazen meditação
no Monte Koya, Castelo do Matsumoto,
Templo
Zenko-ji,
Cerimônia
Gomakuyo,Parque dos Macacos em
Jigokudani em Nagano, Espetáculo de
Yumomi em Kusatsu, Templo Toshogu,
Mausoléu Taiyuinbyo em Nikko.
• 04 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Monte Koya, Tsumago, Nagano, Ikaho
Onsen.

NÓRDICA

11 TER. Kobe- Osaka.Em KOBE visitaremos o Museu Memorial do Terremoto, um
lugar para lembrar o trágico sismo que devastou a cidade em
1995 e sua reconstruçao perfeita. Nota: Em algumas datas
específicas a entrada ao Museu do Terremoto poderá ser
modificada pelo Museu do Saquê ou pela subida à Torre do
Kobe. Continuaremos rumo a OSAKA.-Chegada e fim de nossos serviços.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.
Translado de saída para o aeroporto não incluído; nosso guia
lhe irá assessorar sobre o melhor transporte público para seu
deslocamento.

14 SEX. Nagano- Parque dos Macacos- Kusatsu- Ikaho
Onsen.Em NAGANO conheceremos o Zenko-ji, lugar de peregrinação onde se encontra a primeira imagem budista do Japão.
Incluiremos para nossos viajantes a cerimônia Gomakuyo
para atrair a sorte. Depois disso conheceremos os belíssimos
Alpes Japoneses, entre altas montanhas seguiremos rumo ao
Parque dos Macacos de JIGOKUDANI, incluiremos o almoço e
passearemos entre seus bosques com seus rios e fontes de
águas termais onde residem e se banham as colônias de
macacos japoneses. Posteriormente, paisagens de alta montanha (chegaremos aos 2172 metros) belíssimas, passaremos
junto dos vulcões semiativos. KUSATSU, atrativa cidade termal, sua praça central está cheia de vida. Assistiremos ao
espetáculo de Yumomi, ingresso incluído, suas atrizes e seus
cantos nos falam do método tradicional que existia para
esfriar as águas termais. Posteriormente faremos um passeio
pelo parque da cidade que conta com um Onsen ao ar livre.
Continuaremos rumo a IKAHO, pitoresca cidade termal, passearemos pelo seu centro histórico com suas ruas compostas
por escadas. Nosso alojamento será em um RYOKAN, hotel de
estilo japonês onde sugerimos que aproveite para desfrutar
de seus banhos. Jantar tradicional japonês incluído.
NOTA: No outono, dependendo da abundância de frutos nas
montanhas, é imprevisível o movimento dos macacos. Se os
macacos não descerem ao parque, este poderia estar fechado. A visita de Kusatsu e o espetáculo de Yumoni seriam cancelados por fatores climáticos, desde novembro até abril.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol, seguro
básico de viagem e café da manhã tipo
buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio,
Tradicional Bairro de Gion em Quioto,
Dotonbori em Osaka.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji em Tóquio,
Arakurayama Sengen Park em Monte
Fuji, Santuário Fuji Sengen em
Kawaguchiko, Vilarejo Museu em Iyasi No
Sato Nenba, Museu Toyota, Templo de
Tenryu-ji, Bosque de Bambu de
Arashiyama, Santuário Fushimi Inari,
Palácio Imperial, Templo de Kinkaku-ji
em Quioto, Templo de Todai-ji e Templo
de Horyu-ji em Nara, Templo Engyo-ji em
Engyo-ji, Castelo em Himeji, Korakuen
Garden
em
Okayama,
Templo
Itsukushima, Museu Memorial da Paz em
Hiroshima, Dogo Onsen, Templo Ishiteji
em Matsuyama, Santuário sintoísta em
Kotohira, Jardins Ritsurin, Ponte de
Naruto, Museu Memorial do Terremoto
em Kobe.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima, HiroshimaMatsuyama.
• Funicular: Monte Shosa em Engyo-ji,
Castelo de Matsuyama em Matsuyama.
• 08 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Tóquio, Tóquio, Kawaguchiko, Nara,
Himeji,
Hiroshima,
Matsuyama,
Takamatsu.

MEDITERRÂNEO

10 SEG. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- NarutoKobe.Sairemos rumo a KOTOHIRA, Santuário Xintoísta dedicado
ao Deus dos marinheiros, lugar de peregrinação edificado no
Monte Zosu, o acesso é feito subindo 785 escadas.
Posteriormente, em TAKAMATSU visitaremos RITSURIN, um
dos jardins mais bonitos do Japão. Almoço incluído em um
restaurante local. Depois disso, em NARUTO, uma ponte
impressionante cruza o mar, pararemos para conhecer a
construção e caminhando em seu chão de vidro veremos
impressionantes redemoinhos no mar a 45 metros de altura.
A estrada conta com uma grande beleza paisagística, posteriormente atravessaremos grandes pontes entre ilhas sobre
o mar. Chegada a KOBE, alojamento.

13 QUI. Quioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.Entre belas paisagens rurais viajaremos para TSUMAGO,
pequeno vilarejo de madeira, um dos mais bonitos do Japão.
Tempo livre para passear. Almoço incluído em um restaurante local. Seguiremos, posteriormente, MATSUMOTO, cidade
turística onde visitaremos seu impressionante castelo do
século XVI, conhecido como “o castelo dos corvos”.
Continuaremos rumo a NAGANO, alojamento.

O PREÇO INCLUI

ATLÂNTICO

09 DOM. Hiroshima- Matsuyama.Hoje tomaremos um barco rumo à ilha de Shikoku, travessia
muito agradável de umas duas horas e meia, entenderemos
o Japão, país formado por múltiplas ilhas. Em MATSUYAMA,
tomaremos o teleférico para subir ao seu impressionante
castelo. Almoço incluído em um restaurante local Depois
disso visitaremos ISHITE-JI, belíssimo templo budista, lugar
de peregrinação. No final da tarde iremos ao DOGO ONSEN,
ingresso incluído, tradicional banho japonês construído no
século XIX.

12 QUA. Monte Koya - Quioto.Café da manhã japonês no templo. Sairemos logo cedo para
QUIOTO onde disporemos de todo o dia libre. Nosso guía lhe
informará para que possa aproveitar e visitar por sua conta
os lugares que mais lhe interessem nesta bela cidade.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

PENINSULA IBÉRICA

08 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- ItsukushimaHiroshima.Sairemos rumo a KURASHIKI, cidade que apresenta um centro histórico muito bem conservado. Tempo para passear
neste encantador vilarejo com uma atmosfera do passado.
Seguiremos para HIROSHIMA, cidade tristemente conhecida
pelo bombardeio atômico sofrido em 1945 que destruiu por
completo a cidade; passearemos pelo Memorial da Paz, pela
cúpula da bomba e visitaremos o impressionante Museu da
Paz. Depois da guerra buscaremos a paz, embarcaremos em
um ferry boat para a ilha “onde convivem homens e Deuses”,
com o santuário de ITSUKUSHIMA dedicado à guardiã dos
mares, construído parcialmente sobre o mar. Tempo para
visitar o templo, passear pelo seu bonito centro e almoçar.
Retorno ao nosso hotel em Hiroshima. Jantar incluído.
Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar sem afetar o seu conteúdo.

HOTÉIS PREVISTOS

ECONÔMICA

07 SEX. Osaka - Engyo-ji - Himeji - Okayama.Sairemos ao Monte SHOSHA, onde se encontra o complexo de
templos de ENGYO-JI com uma história de mais de 1.000
anos, onde foi filmado “o último Samurai”. Subida de teleférico. Sairemos rumo a HIMEJI, ingresso incluído para visitar
o seu imenso castelo que exibe a arquitetura dos castelos
japoneses. Almoço incluído em um restaurante local.
Continuaremos rumo a OKAYAMA, visitaremos Korakuen, um
dos mais belos jardins do Japão, com seus lagos, cachoeiras
e tradicionais casa de chá.

1995 e sua reconstruçao perfeita. Nota: Em algumas datas
específicas a entrada ao Museu do Terremoto poderá ser modificada pelo Museu do Saquê ou pela subida à Torre do Kobe.
Continuaremos rumo a OSAKA. Sairemos da cidade rumo à
montanha sagrada de KOYA, o centro mais importante do
Budismo Shingon do Japão. Neste monte, lugar mágico de
peregrinação, existem 120 templos e mosteiros, visitaremos
o Mausoléu de Okuno, lugar espiritual e imenso cemitério na
natureza com mas de 200 000 túmulos. Visitaremos o Templo
de Kongobuji construído em 1593.
Nesta noite nos alojaremos em um mosteiro budista. Os monges nos proporcionarão uma prática de meditação zen
(Ajikan). Jantar incluído (comida vegetariana). Caso você
deseje poderá assistir, de madrugada, à cerimônia religiosa
realizada no templo.
Nota: Consideramos que o alojamento no mosteiro é uma
experiência de grande valor. Os quartos existentes são simples, sem banheiro privativo, de estilo tradicional japonês
com tatames. Os banheiros são comuns.
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DESDE 1489 €-DÍAS 6/8
DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
04, 11, 18, 25
Mai.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20:
06, 13, 20, 27
Jul.20:
04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Set.20:
05, 12, 19, 26

Out.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20:
07, 14, 21, 28
Dez.20:
05, 12, 19, 26
Jan.21: 02, 09, 16, 23, 30
Fev.21:
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA

T.Alt
T. Med
T.Baix

Opção 1
ID: 19291
DBL
€ 1489
€ 1489
€ 1489

IND
2032
2032
2032

Opção 2
ID: 19292
DBL
IND
2218
2218
2202

2846
2846
2830

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir
o passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número total de viajantes
inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre
em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar quartos
duplos com cama de casal. Na maioria das vezes consiste
em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de
férias, festejos ou feriados nacionais em Japão (Golden
Week, de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de
agosto) pode ocorrer um maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais lento nas estradas e o alto
volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem
de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número
máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma
mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus ou tren,
nosso guia poderá enviar através do serviço de pacotes
expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo
mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes
portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão, sejam os
incluídos em seu circuito ou contratados de forma adicional,
são realizados em transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das
pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de todos bem como suas preferências.
Europamundo oferece aos nossos clientes a oportunidade
de saborear a comida local no destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você
poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha Viagem".

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia falando espanhol, seguro básico de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio,
Tradicional Bairro de Gion em Quioto.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji em Tóquio, Arakurayama Sengen
Park em Monte Fuji, Santuário Fuji Sengen em
Kawaguchiko, Vilarejo Museu em Iyasi No Sato
Nenba, Museu Toyota, Templo de Tenryu-ji, Bosque
de Bambu de Arashiyama, Santuário Fushimi
Inari, Palácio Imperial, Templo de Kinkaku-ji em
Quioto.
• 03 Almoços ou Jantares Incluidos em: Tóquio,
Tóquio, Kawaguchiko.
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Entradas: Castelo do Matsumoto, Templo Zenkoji, Cerimônia Gomakuyo,Parque dos Macacos em
Jigokudani em Nagano, Espetáculo de Yumomi
em Kusatsu, Templo Toshogu, Mausoléu
Taiyuinbyo em Nikko.
• 03 Almoços ou Jantares Incluidos em: Tsumago,
Nagano, Ikaho Onsen.

106

Opção 2

(OPÇ. 1) JAPÃO CENTRAL FIM QUIOTO
01 SAB. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e alfândega um assistente (normalmente de língua
espanhola, embora em ocasiões possa ser em inglês)
estará à sua espera. O mesmo lhe proporcionará as
informações básicas iniciais, além de acompanhá-lo no
moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares
(SHUTTLE BUS) que efetuam translados do aeroporto ao
hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do
hotel. Conheceremos os integrantes de nosso grupo e,
depois disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos
o metrô (bilhetes incluídos) em direção à região de
Shinjuku. O metrô de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo
do mundo! Você poderá ver as massas de pessoas que
utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo.
Depois, vamos dar um passeo até o restaurante.
Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna da
cidade. Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel, novamente de metrô,
acompanhados de nosso guia.
02 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de
aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por
essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética
atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com
áreas repletas de paz. Faremos uma breve parada no
Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita
da Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas
de Jizos, divindades esculpidas em pedra e consideradas
guardiãs das crianças, que são enfeitados com gorros de
lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para
o famoso Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o
cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos para o
Templo de Meiji dedicado aos espíritos do imperador
Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus
pela elegante Avenida de Omotesando. Contornaremos
a parte mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins.
Faremos uma parada para visitar a famosa Ponte de
Nijubashi. Atravessaremos o bairro de Akihabara, a
“Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime japonês;
passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o
esporte japonês. Terminaremos nossa visita em Asakusa,
visitando o Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise.
Almoço incluído em um restaurante local. Retorno ao
hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento
poderá estar localizado próximo ao aeroporto de Narita
de Tóquio.
03 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji. Belas
paisagens durante nossa rota. Primeiro conheceremos
o ARAKURAYAMA SENGEN PARK, com seus belos pagodes, onde você tem as melhores e mais populares vistas
do Monte Fuji. Prosseguiremos a KAWAGUCHIKO, chegaremos a esta idílica cidade formada por pequenas
casas, flores e montanhas junto ao seu bonito lago.
Quando chegarmos conheceremos o SANTUÁRIO FUJI
SENGEN, um lugar mágico, rodeado por árvores altas,
onde tradicionalmente começava o caminho/peregrinação para o monte. Agradeceremos, no santuário,
poder visitar este lugar cheio de magia. Logo depois,
também faremos um bonito passeio de barco pelo lago
de Kawaguchi. Após a hora do almoço subiremos rumo
ao Monte Fuji pela estrada que nos levará à “quinta
estação”, entre espetaculares bosques e vistas, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida ao
Monte Fuji está fechada por causa da neve ou por razões
climáticas, portanto, nessas datas chegaremos até o
ponto autorizado.
Retorno a Kawaguchiko, você disporá de tempo para
passear junto ao seu lago. Ficaremos alojados em um
Ryokan (hotéis tradicionais japoneses), desfrute de seu
ONSEN (banho público). Jantar incluído.
Nota: No Ryokan, alguns quartos são de estilo japonês,
acomodações em tatames, e outro estilo ocidental. Em
algumas ocasiões, o alojamento poderá ser em hotel em
estilo ocidental.
04 TER. Kawaguchiko- Iyashi No Sato Nenba- ToyotaQuioto.De manhã, seguindo pela bela estrada que contorna os
lagos conheceremos IYASHI NO SATO NENBA, este
pequeno vilarejo foi destruído por um ciclone em 1966,
posteriormente foi recuperado como um vilarejo-museu ao ar livre típico das montanhas. Suas casas tradicionais foram transformadas em lojas de artesanato,
restaurantes, museus tradicionais. Depois admiraremos
AS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas umas das

GUIA FALANDO EM

ESPANHOL

mais bonitas do Japão, com sua queda de água de 20
metros. Posteriormente seguiremos para a reigão de
Nagoya onde incluímos o ingresso para entrar no
MUSEU TOYOTA, um lugar imperdível para os amantes
dos automóveis. Continuaremos rumo a QUIOTO chegada e alojamento.
05 QUA. Quioto.Hoje vamos ter o dia todo na cidade de QUIOTO que foi
capital do Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo
a sede da corte Imperial. Esta cidade, durante a Segunda
Guerra Mundial, foi a única grande cidade japonesa que
não foi bombardeada, por tal razão conserva seu riquíssimo patrimônio artístico. Em Quioto foi assinado em
1997 o protocolo que busca limitar as emissões de gases
de efeito estufa. Iniciaremos o dia visitando Arashiyama,
nos arredores de Quioto, veremos a Ponte Togetsukyo,
que significa ¨ponte que cruza a lua¨, a partir de onde
poderemos admirar um panorama maravilhoso.
Visitaremos o Templo Tenryuji, um dos ¨cinco grandes
templos Zen de Quioto¨, declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, depois passearemos pelo seu
místico Bosque de Bambu. Também faremos uma visita
aos principais pontos da cidade. Conheceremos o maravilhoso santuário Xintoísta de Fushimi Inari; o Palácio
Imperial e o Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão de ouro”
com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um
passeio por GION, o tradicional bairro cheio de vida e
popular devido às suas Gueixas. Tempo livre.
06 QUI. Quioto.Após do café da manha, fim de nossos serviços.
(OPÇ. 2) JAPÃO CENTRAL
DIAS 1 - 5 COMO EM OPÇ. 1
06 QUI. Quioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.Entre belas paisagens rurais viajaremos para TSUMAGO,
pequeno vilarejo de madeira, um dos mais bonitos do
Japão. Tempo livre para passear. Almoço incluído em
um restaurante local. Seguiremos, posteriormente,
MATSUMOTO, cidade turística onde visitaremos seu
impressionante castelo do século XVI, conhecido como
“o castelo dos corvos”. Continuaremos rumo a NAGANO,
alojamento.
07 SEX. Nagano- Parque dos Macacos- KusatsuIkaho Onsen.Em NAGANO conheceremos o Zenko-ji, lugar de peregrinação onde se encontra a primeira imagem budista
do Japão. Incluiremos para nossos viajantes a cerimônia Gomakuyo para atrair a sorte. Depois disso conheceremos os belíssimos Alpes Japoneses, entre altas
montanhas seguiremos rumo ao Parque dos Macacos
de JIGOKUDANI, incluiremos o almoço e passearemos
entre seus bosques com seus rios e fontes de águas termais onde residem e se banham as colônias de macacos
japoneses. Posteriormente, paisagens de alta montanha (chegaremos aos 2172 metros) belíssimas, passaremos junto dos vulcões semiativos. KUSATSU, atrativa
cidade termal, sua praça central está cheia de vida.
Assistiremos ao espetáculo de Yumomi, ingresso incluído, suas atrizes e seus cantos nos falam do método
tradicional que existia para esfriar as águas termais.
Posteriormente faremos um passeio pelo parque da
cidade que conta com um Onsen ao ar livre.
Continuaremos rumo a IKAHO, pitoresca cidade termal,
passearemos pelo seu centro histórico com suas ruas
compostas por escadas. Nosso alojamento será em um
RYOKAN, hotel de estilo japonês onde sugerimos que
aproveite para desfrutar de seus banhos. Jantar tradicional japonês incluído.
NOTA: No outono, dependendo da abundância de frutos
nas montanhas, é imprevisível o movimento dos macacos. Se os macacos não descerem ao parque, este poderia estar fechado. A visita de Kusatsu e o espetáculo de
Yumoni seriam cancelados por fatores climáticos, desde
novembro até abril.
08 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo
visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu
onde se destaca a sala com o som do dragão.
Conheceremos o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço
impressionante cheio de paz. Também faremos um passeio junto do rio, em Kanmangafuchi, centenas de Jizos
nos observam! Disporemos de tempo livre no centro da
cidade antes de retornar a TÓQUIO.- Chegada a Tóquio
por volta das 18h30.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo
para saber se vai precisar de uma noite adicional.
Translado de saída para o aeroporto não incluído; nosso
guia lhe irá assessorar sobre o melhor transporte público para seu deslocamento.
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Yumomi, ingresso incluído, suas atrizes e seus cantos nos
falam do método tradicional que existia para esfriar as
águas termais. Posteriormente faremos um passeio pelo
parque da cidade que conta com um Onsen ao ar livre.
Continuaremos rumo a IKAHO, pitoresca cidade termal,
passearemos pelo seu centro histórico com suas ruas compostas por escadas. Nosso alojamento será em um
RYOKAN, hotel de estilo japonês onde sugerimos que aproveite para desfrutar de seus banhos. Jantar tradicional
japonês incluído.
NOTA: No outono, dependendo da abundância de frutos nas
montanhas, é imprevisível o movimento dos macacos. Se os
macacos não descerem ao parque, este poderia estar
fechado. A visita de Kusatsu e o espetáculo de Yumoni
seriam cancelados por fatores climáticos, desde novembro
até abril.
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Opção 2
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID: 19293
DBL
T.Alt
€ 1851
T. Med € 1851
T.Baix € 1830

IND

Opção 2
ID: 19294
DBL
IND

2266
2266
2245

2532
2532
2532

3096
3096
3096

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o
passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/
inglês. De acordo com número total de viajantes inscritos será
realizado em um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar quartos duplos
com cama de casal. Na maioria das vezes consiste em quartos
com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de
férias, festejos ou feriados nacionais em Japão (Golden Week,
de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) pode
ocorrer um maior atraso nas visitas programadas devido ao
trânsito mais lento nas estradas e o alto volume de pessoas que
visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de
Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo
de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e
um bolso de mão. Caso a totalidade da bagagem não caiba nos
bagageiros do ônibus ou tren, nosso guia poderá enviar através
do serviço de pacotes expresso a bagagem dos passageiros que
levem consigo mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão, sejam os incluídos em seu circuito ou contratados de forma adicional, são
realizados em transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de
todos bem como suas preferências. Europamundo oferece aos
nossos clientes a oportunidade de saborear a comida local no
destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha
internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e
o tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha Viagem".

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte
final do folheto e na sua página web “Minha Viagem” .

NÓRDICA

O PREÇO INCLUI
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MAIS DE 15 DIAS

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Entradas: Templo Toshogu, Mausoléu Taiyuinbyo em
Nikko, Templo Hokoku-ji e bosque de bambú, Templo
Sugimoto-dera, Grande Buda (Daibutsu) em Kamakura,
Castelo em Odawara, Arakurayama Sengen Park em
Monte Fuji, Santuário Fuji Sengen em Kawaguchiko.

ATÉ 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio, Bairro tradicional de Gion em Quioto.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji em Tóquio, Fushimi Inari, Palacio Imperial,
Templo de Kinkakuji em Quioto, Castelo do Matsumoto,
Templo Zenko-ji, Cerimônia Gomakuyo,Parque dos
Macacos em Jigokudani em Nagano, Espetáculo de
Yumomi em Kusatsu, Templo Toshogu, Mausoléu
Taiyuinbyo em Nikko..
• Trem Alta Velocidade: Tóquio - Quioto.
• 05 Almoços ou Jantares Incluidos em: Tóquio, Tóquio,
Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen.

CENTRAL

08 SEG. Gora- Owakudani – Oshino HakkaiKawaguchiko – Monte Fuji - Tóquio.Nossa etapa é espetacular, começaremos o dia subindo o
OWAKUDANI, o “vale do inferno”, caldeira de vapor, barro
borbulhante e gases sulfurosos (Nota: em ocasiões o acesso permanece fechado devido a uma elevada atividade
vulcânica ou gases tóxicos, caso isso ocorra, visitaríamos o
Arakurayama Sengen Park). Posteriormente seguiremos
para OSHINO HAKKAI, pequeno e pitoresco vilarejo com 8
tanques e vista para o Monte Fuji. Seguiremos para
KAWAGUCHIKO, idílica cidade de pequenas casas, flores e
montanhas junto ao seu belo lago, faremos um bonito
passeio de barco no lago de Kawaguchiko. Depois subiremos para o Monte Fuji pela estrada que nos leva para a
“quinta estação” e, entre espetaculares bosques e uma
bela vista, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: Durante o inverno é frequente que a rota de subida ao
Monte Fuji esteja fechada devido à neve ou outros fatores
climáticos; durante essa época chegaremos até o ponto
onde estejamos autorizados.
Retorno a Tóquio ao final do dia.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para
saber se vai precisar de uma noite adicional. Translado de
saída para o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá
assessorar sobre o melhor transporte público para seu
deslocamento.

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:

MEDITERRÂNEO

07 DOM. Tóquio- Kamakura – Enoshima -OdawaraGora.Sairemos de Tóquio para KAMAKURA, um “oásis de paz”
que durante dois séculos foi a capital do Japão, com inúmeros santuários, templos e jardins. No templo zen de
Hokoku-ji passearemos pelo seu bosque de bambu (ingresso incluído) e poderemos tomar um chá verde. Também
conheceremos Sugimoto-dera, fundado em 734 é o templo
mas antigo da cidade. Passaremos um tempo no agradável centro da cidade antes de conhecer, com ingresso
incluído, o Grande Buda (Daibutsu). Nosso seguinte trajeto
oferece uma grande beleza paisagística seguindo pelo
oceano Pacífico. Tempo livre para almoçar e passear em
ENOSHIMA, pequena ilha no oceano interligada por uma
ponte. Continuaremos rumo a ODAWARA, ingresso incluído
para visitar o castelo, imponente fortaleza medieval (restaurada no século XX) do período Edo, um dos principais
castelos do Japão. Continuaremos para a bela região de
Hakone, uma zona de lagos e montanhas próxima do
monte Fuji. Alojamento no agradável vilarejo de GORA (o
ponto próximo)

DATAS DE SAÍDA
Opção 1

ATLÂNTICO

(OPÇ. 2) JAPÃO CENTRAL E HAKONE
DIAS 1 - 5 COMO EM OPÇ. 1
06 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo
visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu
onde se destaca a sala com o som do dragão. Conheceremos
o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço impressionante
cheio de paz. Também faremos um passeio junto do rio, em
Kanmangafuchi, centenas de Jizos nos observam!
Disporemos de tempo livre no centro da cidade antes de
retornar a TÓQUIO.- Chegada a Tóquio por volta das
18h30.-
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PENINSULA IBÉRICA

06 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo
visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu
onde se destaca a sala com o som do dragão. Conheceremos
o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço impressionante
cheio de paz. Também faremos um passeio junto do rio, em
Kanmangafuchi, centenas de Jizos nos observam!
Disporemos de tempo livre no centro da cidade antes de
retornar a TÓQUIO.- Chegada a Tóquio por volta das
18h30.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para
saber se vai precisar de uma noite adicional. Translado de
saída para o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá
assessorar sobre o melhor transporte público para seu
deslocamento.

DESDE

ECONÔMICA

05 SEX. Nagano- Parque dos Macacos- Kusatsu- Ikaho
Onsen.Em NAGANO conheceremos o Zenko-ji, lugar de peregrinação onde se encontra a primeira imagem budista do
Japão. Incluiremos para nossos viajantes a cerimônia
Gomakuyo para atrair a sorte. Depois disso conheceremos
os belíssimos Alpes Japoneses, entre altas montanhas
seguiremos rumo ao Parque dos Macacos de JIGOKUDANI,
incluiremos o almoço e passearemos entre seus bosques
com seus rios e fontes de águas termais onde residem e se
banham as colônias de macacos japoneses.
Posteriormente, paisagens de alta montanha (chegaremos
aos 2172 metros) belíssimas, passaremos junto dos vulcões
semiativos. KUSATSU, atrativa cidade termal, sua praça
central está cheia de vida. Assistiremos ao espetáculo de

NAGANO

MAIS INCLUÍDO

04 QUI. Quioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.Entre belas paisagens rurais viajaremos para TSUMAGO,
pequeno vilarejo de madeira, um dos mais bonitos do
Japão. Tempo livre para passear. Almoço incluído em um
restaurante
local.
Seguiremos,
posteriormente,
MATSUMOTO, cidade turística onde visitaremos seu
impressionante castelo do século XVI, conhecido como “o
castelo dos corvos”. Continuaremos rumo a NAGANO, alojamento.

Novidade

NIBILID
PO

NLINE

ORIENTE MEDIO

03 QUA. Tóquio- Quioto.Viajaremos de TREM BALA para QUIOTO. Sairemos logo
cedo, em pouco mais de duas horas nosso trem faz quase
500 km, ou seja, a distância que separa as duas cidades.
Disporemos de todo o dia na cidade sede da corte Imperial
e antiga capital do Japão de 794 a 1868. Esta localidade,
durante a Segunda Guerra Mundial, foi a única grande
cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal motivo
conserva seu riquíssimo patrimônio artístico; em Quioto
foi assinado, em 1997, o protocolo que busca limitar as
emissões de gases de efeito estufa. Faremos uma visita
panorâmica à cidade com guia local; durante a visita
conheceremos (ingressos incluídos) o maravilhoso
Santuário Xintoísta de Fushimi Inari; o Templo de
Kinkakuji e o Palaço Imperial. Posteriormente disporemos
de tempo para passear em GION, o tradicional bairro cheio
de vida e popular por causa de suas Gueixas. Tempo livre.

Opção 2

O

02 TER. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa
cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas
repletas de paz. Faremos uma breve parada no Templo de
Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de
Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de Jizos,
divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs
das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso
Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento
mais abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de Meiji
dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa.
Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante Avenida
de Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do
Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para
visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o
bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do
Mangá e Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan, o
estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos nossa
visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa
rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local.
Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento
poderá estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de
Tóquio.

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

ASIA E OCEANIA

Opção 1

ADE

Tóquio, Quioto e Alpes
Japão Central e Hakone
(OPÇ.1) TÓQUIO, QUIOTO E ALPES
01 SEG. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira
e alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola, embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à
sua espera. O mesmo lhe proporcionará as informações
básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que
efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois
disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô
(bilhetes incluídos) em direção à região de Shinjuku. O
metrô de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku
sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você
poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos dar um
passeo até o restaurante. Shinjuku é uma das áreas com
mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM
Nagano
1
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Monte Koya

DIS
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(OPÇ. 1) OSAKA, ALPES JAPONESES E TÓQUIO
01 SEG. Osaka.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá
de tarde informação para o inicio do seu roteiro, ou através
dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

NLINE
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DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
06, 13, 20, 27
Mai.20:
04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
Jul.20:
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20:
07, 14, 21, 28

Out.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dez.20:
07, 14, 21, 28
Jan.21:
04, 11, 18, 25
Fev.21:
01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID: 19295
DBL
T.Alt
€ 2032
T. Med € 2032
T.Baix € 2011

IND

Opção 2
ID: 19296
DBL
IND

2521
2521
2500

3170
3170
3149

4016
4016
3995

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o
passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/
inglês. De acordo com número total de viajantes inscritos
será realizado em um ou dois idiomas (sempre em espanhol,
em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar quartos duplos
com cama de casal. Na maioria das vezes consiste em quartos
com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de
férias, festejos ou feriados nacionais em Japão (Golden Week,
de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) pode
ocorrer um maior atraso nas visitas programadas devido ao
trânsito mais lento nas estradas e o alto volume de pessoas
que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de
Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por
pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da bagagem não
caiba nos bagageiros do ônibus ou tren, nosso guia poderá
enviar através do serviço de pacotes expresso a bagagem dos
passageiros que levem consigo mais quantidade do que a
autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão
ser pagas pelos viajantes portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão, sejam os
incluídos em seu circuito ou contratados de forma adicional,
são realizados em transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de
todos bem como suas preferências. Europamundo oferece aos
nossos clientes a oportunidade de saborear a comida local no
destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha
internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e
o tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha Viagem".

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte
final do folheto e na sua página web “Minha Viagem” .

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Quioto, Tóquio.
• Traslado Noturno: Bairro tradicional de Gion em Quioto.
• Entradas: Mausoléu de Okuno,Templo de Kongobu-ji e
Ajikan ou Zazen meditação no Monte Koya, Santuário
Fushimi Inari, Palácio Imperial, Templo de Kinkaku-ji em
Quioto, Castelo do Matsumoto, Templo Zenko-ji,
Cerimônia Gomakuyo,Parque dos Macacos em
Jigokudani em Nagano, Espetáculo de Yumomi em
Kusatsu, Templo Toshogu, Mausoléu Taiyuinbyo em
Nikko., Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji em
Tóquio.
• 06 Almoços ou Jantares Incluidos em: Monte Koya,
Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen, Tóquio, Tóquio.
•
•
•
•

(Serviços adicionais Opç. 2)
Barco: Lago de Kawaguchiko.
Visita Panorâmica em: Quioto.
Traslado Noturno: Tradicional Bairro de Gion em Quioto,
Dotonbori em Osaka.
• Entradas: Arakurayama Sengen Park em Monte Fuji,
Santuário Fuji Sengen em Kawaguchiko, Vilarejo Museu
em Iyasi No Sato Nenba, Museu Toyota, Templo de
Tenryu-ji, Bosque de Bambu de Arashiyama, Santuário
Fushimi Inari, Palácio Imperial, Templo de Kinkaku-ji em
Quioto, Templo de Todai-ji e Templo de Horyu-ji em Nara.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em: Kawaguchiko,
Nara.
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Opção 1

Opção 2

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÂNTICO
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MEDITERRÂNEO
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ADE

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

Quioto
2
Osaka 2

ESPANHOL

IKAHO
1

02 TER. Osaka- Monte Koya.Manhã livre em Osaka. Às 12:30 hrs sairemos da cidade rumo
à montanha sagrada de KOYA, o centro mas importante do
budismo Shingon no Japão. Neste monte, lugar de peregrinação e mágico, existem 120 templos e mosteiros, visitaremos o
Mausoléu de Okuno-in, lugar espiritual e imenso cemitério
situado na natureza com mais de 200 000 túmulos.
Visitaremos o Templo de Kongobu-ji, construído em 1593.
Nota: Em inverno, devido a que escurece mais cedo, não poderemos visitar o Templo de Kongobuji.
Nesta noite nos alojaremos em um mosteiro budista. Os monges nos oferecerão uma prática de meditação zen (Ajikan).
Jantar incluído (comida vegetariana). Caso deseje poderá ir,
de madrugada, à cerimônia religiosa do templo.
Nota importante: Consideramos que o alojamento no mosteiro é uma experiência de grande valor. Os quartos existentes
são simples, sem banheiros privativos, de estilo tradicional
japonês com tatames. Os banheiros são comuns.
03 QUA. Monte Koya- Quioto.Café da manhã japonês no templo. Sairemos logo cedo para
QUIOTO, disporemos de todo o dia na cidade que foi capital
do Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede da
corte Imperial. Esta cidade, durante a Segunda Guerra
Mundial, foi a única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal motivo conserva seu riquíssimo patrimônio
artístico; em Quioto foi assinado em 1997 o protocolo que
busca limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Faremos uma visita aos principais pontos da cidade.
Conheceremos o maravilhoso Santuário Xintoísta de Fushimi
Inari; o Palácio Imperial e o Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão
de ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio
por GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular devido
às suas Gueixas. Tempo livre.
04 QUI. Quioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.Entre belas paisagens rurais viajaremos para TSUMAGO,
pequeno vilarejo de madeira, um dos mais bonitos do Japão.
Tempo livre para passear. Almoço incluído em um restaurante local. Seguiremos, posteriormente, MATSUMOTO, cidade
turística onde visitaremos seu impressionante castelo do
século XVI, conhecido como “o castelo dos corvos”.
Continuaremos rumo a NAGANO, alojamento.
05 SEX. Nagano- Parque dos Macacos- Kusatsu- Ikaho
Onsen.Em NAGANO conheceremos o Zenko-ji, lugar de peregrinação
onde se encontra a primeira imagem budista do Japão.
Incluiremos para nossos viajantes a cerimônia Gomakuyo
para atrair a sorte. Depois disso conheceremos os belíssimos
Alpes Japoneses, entre altas montanhas seguiremos rumo ao
Parque dos Macacos de JIGOKUDANI, incluiremos o almoço e
passearemos entre seus bosques com seus rios e fontes de
águas termais onde residem e se banham as colônias de
macacos japoneses. Posteriormente, paisagens de alta montanha (chegaremos aos 2172 metros) belíssimas, passaremos
junto dos vulcões semiativos. KUSATSU, atrativa cidade termal, sua praça central está cheia de vida. Assistiremos ao
espetáculo de Yumomi, ingresso incluído, suas atrizes e seus
cantos nos falam do método tradicional que existia para
esfriar as águas termais. Posteriormente faremos um passeio
pelo parque da cidade que conta com um Onsen ao ar livre.
Continuaremos rumo a IKAHO, pitoresca cidade termal, passearemos pelo seu centro histórico com suas ruas compostas
por escadas. Nosso alojamento será em um RYOKAN, hotel de
estilo japonês onde sugerimos que aproveite para desfrutar
de seus banhos. Jantar tradicional japonês incluído.
NOTA: No outono, dependendo da abundância de frutos nas
montanhas, é imprevisível o movimento dos macacos. Se os
macacos não descerem ao parque, este poderia estar fechado.
A visita de Kusatsu e o espetáculo de Yumoni seriam cancelados por fatores climáticos, desde novembro até abril.
06 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu onde se
destaca a sala com o som do dragão. Conheceremos o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço impressionante cheio de paz.
Também faremos um passeio junto do rio, em Kanmangafuchi,
centenas de Jizos nos observam! Disporemos de tempo livre
no centro da cidade antes de retornar a TÓQUIO.- Chegada a
Tóquio por volta das 18h30.07 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade
simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus
bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz.
Faremos uma breve parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio. Destacamse as centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em
pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo
seguiremos para o famoso Cruzamento de Shibuya, que
dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos

para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do imperador
Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus pela
elegante Avenida de Omotesando. Contornaremos a parte
mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma
parada para visitar a famosa Ponte de Nijubashi.
Atravessaremos o bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o
centro do Mangá e Anime japonês; passaremos junto do
Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês.
Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo
Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um
restaurante local. Retorno ao hotel. Tarde livre.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes
incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio
é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de
transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver as massas
de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte
coletivo. Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna da
cidade. Jantar incluído em um restaurante local e retorno ao
hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.
08 SEG. Tóquio.Após do café da manha, fim de nossos serviços.
(Opç. 2) JAPÃO ESPIRITUAL E TRADICIONAL
Dias 1 - 7 como em Opç. 1
08 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji. Belas paisagens durante nossa rota. Primeiro conheceremos o
ARAKURAYAMA SENGEN PARK, com seus belos pagodes,
onde você tem as melhores e mais populares vistas do Monte
Fuji. Prosseguiremos a KAWAGUCHIKO, chegaremos a esta
idílica cidade formada por pequenas casas, flores e montanhas junto ao seu bonito lago. Quando chegarmos conheceremos o SANTUÁRIO FUJI SENGEN, um lugar mágico, rodeado por árvores altas, onde tradicionalmente começava o
caminho/peregrinação para o monte. Agradeceremos, no
santuário, poder visitar este lugar cheio de magia. Logo
depois, também faremos um bonito passeio de barco pelo
lago de Kawaguchi. Após a hora do almoço subiremos rumo
ao Monte Fuji pela estrada que nos levará à “quinta estação”,
entre espetaculares bosques e vistas, chegaremos à altura de
2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida ao
Monte Fuji está fechada por causa da neve ou por razões climáticas, portanto, nessas datas chegaremos até o ponto
autorizado.
Retorno a Kawaguchiko, você disporá de tempo para passear junto ao seu lago. Ficaremos alojados em um Ryokan
(hotéis tradicionais japoneses), desfrute de seu ONSEN
(banho público). Jantar incluído.
Nota: No Ryokan, alguns quartos são de estilo japonês, acomodações em tatames, e outro estilo ocidental. Em algumas ocasiões, o alojamento poderá ser em hotel em estilo ocidental.
09 TER. Kawaguchiko- Iyashi No Sato Nenba- ToyotaQuioto.De manhã, seguindo pela bela estrada que contorna os lagos
conheceremos IYASHI NO SATO NENBA, este pequeno vilarejo
foi destruído por um ciclone em 1966, posteriormente foi
recuperado como um vilarejo-museu ao ar livre típico das
montanhas. Suas casas tradicionais foram transformadas
em lojas de artesanato, restaurantes, museus tradicionais.
Depois admiraremos AS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas umas das mais bonitas do Japão, com sua queda de água
de 20 metros. Posteriormente seguiremos para a reigão de
Nagoya onde incluímos o ingresso para entrar no MUSEU
TOYOTA, um lugar imperdível para os amantes dos automóveis. Continuaremos rumo a QUIOTO chegada e alojamento.
10 QUA. Quioto.Iniciaremos o dia visitando Arashiyama, nos arredores de
Quioto, veremos a Ponte Togetsukyo, que significa ¨ponte
que cruza a lua¨, a partir de onde poderemos admirar um
panorama maravilhoso. Visitaremos o Templo Tenryuji, um
dos ¨cinco grandes templos Zen de Quioto¨, declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, depois passearemos pelo seu místico Bosque de Bambu. Regreso a Quioto e
tempo libre. Nosso guía lhe informará para que possa aproveitar e visitar por sua conta os lugares que mais lhe interessem nesta bela cidade.
11 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico templo budista construído em 752 onde se destaca o Buda Gigante,
sendo delicioso fotografar, acariciar e alimentar os cervos que
passeiam pelo seu parque. Almoço incluído. Posteriormente
sairemos para conhecer o templo budista de HORYU-JI,
Patrimônio da Humanidade, um complexo que conta com
seminário, mosteiro e templos, seu principal pagode é um dos
edifícios de madeira mais antigos que se conservam no mundo,
também é considerado o templo budista mais antigo do Japão
e um importante lugar de culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para o
começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a segunda
do Japão. Faremos um passeio por Dotonbori, bairro repleto
de luzes e atividades à noite.
12 SEX. Osaka.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25

Out.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20:
12, 26
Dez.20:
10, 24
Jan.21:
07, 21
Fev.21:
04, 18
Mar.21:
04, 18

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID: 19297
DBL
T.Alt
€ 3165
T. Med € 3165
T.Baix € 3138

IND

Opção 2
ID: 19298
DBL
IND

3697
3697
3670

3830
3830
3830

4511
4511
4511

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o
passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/
inglês. De acordo com número total de viajantes inscritos
será realizado em um ou dois idiomas (sempre em espanhol,
em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar quartos duplos
com cama de casal. Na maioria das vezes consiste em quartos
com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de
férias, festejos ou feriados nacionais em Japão (Golden Week,
de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) pode
ocorrer um maior atraso nas visitas programadas devido ao
trânsito mais lento nas estradas e o alto volume de pessoas
que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de
Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo
de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa
e um bolso de mão. Caso a totalidade da bagagem não caiba
nos bagageiros do ônibus ou tren, nosso guia poderá enviar
através do serviço de pacotes expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão ser
pagas pelos viajantes portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão, sejam os
incluídos em seu circuito ou contratados de forma adicional,
são realizados em transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de
todos bem como suas preferências. Europamundo oferece aos
nossos clientes a oportunidade de saborear a comida local no
destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha
internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e
o tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha Viagem".

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte final
do folheto e na sua página web “Minha Viagem” .

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da manhã
tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto.
• Traslado Noturno: Shinjuku , Bairro tradicional de Gion em
Quioto.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji
em Tóquio, Museu Memorial da Paz em Hiroshima, Dogo
Onsen, Templo Ishiteji em Matsuyama, Santuário sintoísta
em Kotohira, Jardins Ritsurin, Ponte de Naruto, Museu
Memorial do Terremoto em Kobe, Mausoléu de Okuno,Templo
de Kongobu-ji e Ajikan ou Zazen meditação no Monte Koya,
Santuário Fushimi Inari, Palácio Imperial, Templo de
Kinkaku-ji em Quioto, Castelo do Matsumoto, Templo
Zenko-ji, Cerimônia Gomakuyo,Parque dos Macacos em
Jigokudani em Nagano, Espetáculo de Yumomi em Kusatsu,
Templo Toshogu, Mausoléu Taiyuinbyo em Nikko.
• Ferry: Hiroshima - Miyahima, Hiroshima- Matsuyama.
• Funicular: Castelo de Matsuyama em Matsuyama.
• Trem Alta Velocidade: Tóquio -Hiroshima.
• 09 Almoços ou Jantares Incluidos em: Tóquio, Tóquio,
Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu, Monte Koya, Tsumago,
Nagano, Ikaho Onsen.
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MAIS DE 15 DIAS

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Entradas: Templo Toshogu, Mausoléu Taiyuinbyo em Nikko,
Templo Hokoku-ji e bosque de bambú, Templo Sugimotodera, Grande Buda (Daibutsu) em Kamakura, Castelo em
Odawara, Arakurayama Sengen Park em Monte Fuji,
Santuário Fuji Sengen em Kawaguchiko.

ATÉ 15 DIAS

07 QUA. Monte Koya- Quioto.Café da manhã japonês no templo. Sairemos logo cedo para
QUIOTO, disporemos de todo o dia na cidade que foi capital do
Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede da corte
Imperial. Esta cidade, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a
única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por
tal motivo conserva seu riquíssimo patrimônio artístico; em
Quioto foi assinado em 1997 o protocolo que busca limitar as
emissões de gases de efeito estufa.

12 SEG. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai- Kawaguchiko –
Monte Fuji - Tóquio.Nossa etapa é espetacular, começaremos o dia subindo o
OWAKUDANI, o “vale do inferno”, caldeira de vapor, barro borbulhante e gases sulfurosos (Nota: em ocasiões o acesso permanece fechado devido a uma elevada atividade vulcânica ou
gases tóxicos, caso isso ocorra, visitaríamos o Arakurayama
Sengen Park). Posteriormente seguiremos para OSHINO
HAKKAI, pequeno e pitoresco vilarejo com 8 tanques e vista
para o Monte Fuji. Seguiremos para KAWAGUCHIKO, idílica
cidade de pequenas casas, flores e montanhas junto ao seu belo
lago, faremos um bonito passeio de barco no lago de
Kawaguchiko. Depois subiremos para o Monte Fuji pela estrada
que nos leva para a “quinta estação” e, entre espetaculares
bosques e uma bela vista, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: Durante o inverno é frequente que a rota de subida ao
Monte Fuji esteja fechada devido à neve ou outros fatores climáticos; durante essa época chegaremos até o ponto onde estejamos autorizados.
Retorno a Tóquio ao final do dia.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber
se vai precisar de uma noite adicional. Translado de saída para
o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o
melhor transporte público para seu deslocamento.

Opção 2
Abr.20:
09, 16, 23, 30
Mai.20:
07, 14, 21, 28
Jun.20:
04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20:
06, 13, 20, 27
Set.20:
03, 10, 17, 24

Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

CENTRAL

06 TER. Kobe- Osaka- Monte Koya.Em KOBE visitaremos o Museu Memorial do Terremoto, um
lugar para lembrar o trágico sismo que devastou a cidade em
1995 e sua reconstruçao perfeita. Nota: Em algumas datas
específicas a entrada ao Museu do Terremoto poderá ser modificada pelo Museu do Saquê ou pela subida à Torre do Kobe.
Continuaremos rumo a OSAKA. Sairemos da cidade rumo à
montanha sagrada de KOYA, o centro mais importante do
Budismo Shingon do Japão. Neste monte, lugar mágico de
peregrinação, existem 120 templos e mosteiros, visitaremos o
Mausoléu de Okuno, lugar espiritual e imenso cemitério na
natureza com mas de 200 000 túmulos. Visitaremos o Templo
de Kongobuji construído em 1593.
Nesta noite nos alojaremos em um mosteiro budista. Os monges
nos proporcionarão uma prática de meditação zen (Ajikan).
Jantar incluído (comida vegetariana). Caso você deseje poderá
assistir, de madrugada, à cerimônia religiosa realizada no templo.
Nota: Consideramos que o alojamento no mosteiro é uma experiência de grande valor. Os quartos existentes são simples, sem
banheiro privativo, de estilo tradicional japonês com tatames.
Os banheiros são comuns.

11 DOM. Tóquio- Kamakura – Enoshima -Odawara- Gora.Sairemos de Tóquio para KAMAKURA, um “oásis de paz” que
durante dois séculos foi a capital do Japão, com inúmeros santuários, templos e jardins. No templo zen de Hokoku-ji passearemos pelo seu bosque de bambu (ingresso incluído) e poderemos tomar um chá verde. Também conheceremos Sugimotodera, fundado em 734 é o templo mas antigo da cidade.
Passaremos um tempo no agradável centro da cidade antes de
conhecer, com ingresso incluído, o Grande Buda (Daibutsu).
Nosso seguinte trajeto oferece uma grande beleza paisagística
seguindo pelo oceano Pacífico. Tempo livre para almoçar e
passear em ENOSHIMA, pequena ilha no oceano interligada por
uma ponte. Continuaremos rumo a ODAWARA, ingresso incluído para visitar o castelo, imponente fortaleza medieval (restaurada no século XX) do período Edo, um dos principais castelos do Japão. Continuaremos para a bela região de Hakone,
uma zona de lagos e montanhas próxima do monte Fuji.
Alojamento no agradável vilarejo de GORA (o ponto próximo)

DATAS DE SAÍDA
Opção 1
Abr.20: 02, 09, 16, 23, 30
Mai.20:
07, 14, 21, 28
Jun.20:
04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
Ago.20:
Set.20:
03, 10, 17, 24

NÓRDICA

05 SEG. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- Naruto- Kobe.Sairemos rumo a KOTOHIRA, Santuário Xintoísta dedicado ao
Deus dos marinheiros, lugar de peregrinação edificado no
Monte Zosu, o acesso é feito subindo 785 escadas.
Posteriormente, em TAKAMATSU visitaremos RITSURIN, um dos
jardins mais bonitos do Japão. Almoço incluído em um restaurante local. Depois disso, em NARUTO, uma ponte impressionante cruza o mar, pararemos para conhecer a construção e
caminhando em seu chão de vidro veremos impressionantes
redemoinhos no mar a 45 metros de altura. A estrada conta
com uma grande beleza paisagística, posteriormente atravessaremos grandes pontes entre ilhas sobre o mar. Chegada a
KOBE, alojamento.

3138€-DÍAS 10/12

MEDITERRÂNEO

(Opç. 2) Capitais do Japão com Monte Fuji
Dias 1 - 9 como em Opç. 1
10 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu onde se
destaca a sala com o som do dragão. Conheceremos o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço impressionante cheio de paz.
Também faremos um passeio junto do rio, em Kanmangafuchi,
centenas de Jizos nos observam! Disporemos de tempo livre no
centro da cidade antes de retornar a TÓQUIO.- Chegada a
Tóquio por volta das 18h30.-

DESDE

ATLÂNTICO

04 DOM. Hiroshima- Matsuyama.Hoje tomaremos um barco rumo à ilha de Shikoku, travessia
muito agradável de umas duas horas e meia, entenderemos o
Japão, país formado por múltiplas ilhas. Em MATSUYAMA,
tomaremos o teleférico para subir ao seu impressionante castelo. Almoço incluído em um restaurante local Depois disso
visitaremos ISHITE-JI, belíssimo templo budista, lugar de peregrinação. No final da tarde iremos ao DOGO ONSEN, ingresso
incluído, tradicional banho japonês construído no século XIX.

NIBILID
PO

NLINE

PENINSULA IBÉRICA

10 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu onde se
destaca a sala com o som do dragão. Conheceremos o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço impressionante cheio de paz.
Também faremos um passeio junto do rio, em Kanmangafuchi,
centenas de Jizos nos observam! Disporemos de tempo livre no
centro da cidade antes de retornar a TÓQUIO.- Chegada a
Tóquio por volta das 18h30.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber
se vai precisar de uma noite adicional. Translado de saída para
o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o
melhor transporte público para seu deslocamento.

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

ECONÔMICA

03 SAB. Tóquio- Hiroshima- Itsukushima- Hiroshima.Hoje tomaremos o TREM BALA para HIROSHIMA, em pouco mais
de quatro horas percorreremos os 800 km que nos separam
desta cidade. HIROSHIMA, cidade tristemente conhecida pelo
bombardeio atômico sofrido em 1945 que destruiu por completo
a cidade; passearemos pelo Memorial da Paz, pela cúpula da
bomba e visitaremos o impressionante Museu da Paz.
Embarcaremos em um ferry boat para a ilha “onde convivem
homens e Deuses”, com o santuário de ITSUKUSHIMA dedicado à
guardiã dos mares, construído parcialmente sobre o mar. Tempo
para visitar o templo, passear pelo seu bonito centro e almoçar.
Retorno ao nosso hotel em Hiroshima. Jantar incluído.
Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar sem afetar
o seu conteúdo.

1 MOUNT KOYa

MAIS INCLUÍDO

09 SEX. Nagano- Parque dos Macacos- Kusatsu- Ikaho Onsen.Em NAGANO conheceremos o Zenko-ji, lugar de peregrinação
onde se encontra a primeira imagem budista do Japão.
Incluiremos para nossos viajantes a cerimônia Gomakuyo para
atrair a sorte. Depois disso conheceremos os belíssimos Alpes
Japoneses, entre altas montanhas seguiremos rumo ao Parque
dos Macacos de JIGOKUDANI, incluiremos o almoço e passearemos entre seus bosques com seus rios e fontes de águas termais onde residem e se banham as colônias de macacos japoneses. Posteriormente, paisagens de alta montanha (chegaremos aos 2172 metros) belíssimas, passaremos junto dos vulcões
semiativos. KUSATSU, atrativa cidade termal, sua praça central está cheia de vida. Assistiremos ao espetáculo de Yumomi,
ingresso incluído, suas atrizes e seus cantos nos falam do
método tradicional que existia para esfriar as águas termais.
Posteriormente faremos um passeio pelo parque da cidade que
conta com um Onsen ao ar livre.
Continuaremos rumo a IKAHO, pitoresca cidade termal, passearemos pelo seu centro histórico com suas ruas compostas por
escadas. Nosso alojamento será em um RYOKAN, hotel de estilo
japonês onde sugerimos que aproveite para desfrutar de seus
banhos. Jantar tradicional japonês incluído.
NOTA: No outono, dependendo da abundância de frutos nas
montanhas, é imprevisível o movimento dos macacos. Se os
macacos não descerem ao parque, este poderia estar fechado. A
visita de Kusatsu e o espetáculo de Yumoni seriam cancelados
por fatores climáticos, desde novembro até abril.

1
1
KOBE
Matsuyama

Tóquio

ORIENTE MEDIO

08 QUI. Quioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.Entre belas paisagens rurais viajaremos para TSUMAGO,
pequeno vilarejo de madeira, um dos mais bonitos do Japão.
Tempo livre para passear. Almoço incluído em um restaurante
local. Seguiremos, posteriormente, MATSUMOTO, cidade turística onde visitaremos seu impressionante castelo do século XVI,
conhecido como “o castelo dos corvos”. Continuaremos rumo a
NAGANO, alojamento.

1 Quioto

Hiroshima 1

2/1

1
gora
ASIA E OCEANIA

Faremos uma visita aos principais pontos da cidade.
Conheceremos o maravilhoso Santuário Xintoísta de Fushimi
Inari; o Palácio Imperial e o Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão
de ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio
por GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular devido às
suas Gueixas. Tempo livre.

IKAHO
1
1

O

02 SEX. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz.
Faremos uma breve parada no Templo de Zojoji para fotografar
a imagem mais bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as
centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em pedra
e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com
gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos
para o famoso Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de
Meiji dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa.
Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante Avenida de
Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do Palácio
Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para visitar a
famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o bairro de
Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime
japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o
esporte japonês. Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço
incluído em um restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

com Monte Fuji Novidade

NAGANO

ADE

01 QUI. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e
alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola,
embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à sua espera. O
mesmo lhe proporcionará as informações básicas iniciais, além de
acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois disso,
faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes
incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é
impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver as massas de
pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos dar um passeo até o restaurante. Shinjuku
é uma das áreas com mais vida noturna da cidade. Jantar
incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao
hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.

Opção 2

ESPANHOL

DIS

Opção 1

Capitais do Japão

AMÉRICA

Capitais do Japão

GUIA FALANDO EM

AMÉRICA

3 Seúl

GUIA FALANDO EM

ESPANHOL

Ulsan

Jeonju

Haeinsa
Busan 1

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
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NLINE

O

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

1

DESDE 1128 €-DÍAS 6

MAIS INCLUÍDO

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28

PREÇOS POR PESSOA
ID:19299

ECONÔMICA

Out.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dez.20:
07, 14, 21, 28
Jan.21:
04, 11, 18, 25
Fev.21:
01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL
€ 1128
€ 1128
€ 1128

INDIV
1468
1468
1468

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias
bilíngues espanhol/inglês. De acordo com
número total de viajantes inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre em
espanhol, em ocasiões também em inglês).
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de Alta Velocidade é limitado e
isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala
por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da bagagem não caiba nos bagageiros
do ônibus ou tren, nosso guia poderá enviar
através do serviço de pacotes expresso a
bagagem dos passageiros que levem consigo
mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão ser
pagas pelos viajantes portadores do referido
excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos
dificultam a satisfação de todos bem como
suas preferências. Europamundo oferece aos
nossos clientes a oportunidade de saborear a
comida local no destino visitado, no entanto,
outras refeições são de cozinha internacional.
Você poderá encontrar a lista de restaurantes e
o tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha
Viagem".

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando espahol, seguro básico de viagem e
café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada.
• Visita Panorâmica em: Seul.
• Traslado Noturno: Bairro de Myeongdong en Seúl.
• Entradas: Metrô, Changdeokgung Palace, Memorial
da Guerra em Seul, Palácio de Qyeongbokgung em
Seul, Hwaseong Haenggung, Museu Samsung
Innovation não sempre garantido em Suwon, Hanok
Village em Jeonju, Templo Budista em Haeinsa,
Doosan Haeundae, Templo Haedong Yonggung,
Memorial das Nações Unidas e Yongdusan Park em
Busan.
• Trem Alta Velocidade: Busan - Seul.
• 05 Almoços ou Jantares Incluidos em: Seul, Seul,
Suwon, Daegu, Busan.
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TEMPLO BUDISTA DE HAEINSA
DETALHE

Coréia Express

01 SEG. Seul (chegada).Bem-vindos à Coreia! Translado ao seu hotel. Encontro
com seu guia.
No final da tarde começaremos a conhecer este fascinante país, com nosso guia iremos no moderno e eficiente
Metrô (nos ensinarão como usar este transporte público)
rumo a City Hall para visitar este edifício que tem forma
de Tsunami. Também veremos, em frente da prefeitura, o
Palácio Deoksugung, iluminado à noite e que nos permite
apreciar juntos a tradição e a modernidade neste país.
Posteriormente, caminhando, iremos dali para o bairro de
Myeongdong, um lugar com uma vida intensa e a maior
zona comercial da Coreia, seu nome significa ´túnel brilhante´. Jantar incluído em um restaurante local.
Alojamento.
02 TER. Seul.Hoje incluiremos uma longa visita de aproximadamente
cinco horas à cidade Seul. Conheceremos o Palácio
Changdeokgung, declarado Patrimônio da Humanidade,
um complexo de palácios dentro de um grande parque.
Depois disso passearemos pelo Bukchon Hanok Village,
uma aldeia histórica tradicional formada por pequenas
moradias. Posteriormente conheceremos o Memorial da
Guerra, um museu incrível sobre a guerra que relata os
conflitos vividos na Coreia ao longo da história, especialmente sobre a guerra da Coreia na qual participaram com as Nações Unidas - soldados de vários países. Almoço
incluído em restaurante local. Continuamos até o distrito
de Gangnam, uma das regiões mais frequentadas da cidade, onde há inúmeros shoppings e entretenimento. Para
finalizar, pararemos em LOTTE WORLD TOWER, um edifício impressionante de 550 metros de altura, onde você
disporá de tempo para subir à torre ou passear pelo seu
parque ou shoppings de luxo (entrada não incluida).
Retorno ao Hotel e Tarde livre.

802 onde se guarda o Tripitaka, a mais completa coleção
de textos budistas esculpida em 80 000 blocos de madeira. Visitaremos o templo e o museu acerca do Tripitaka.
Continuaremos rumo a DAEGU onde conheceremos o
mercado de remédios tradicionais – com suas diferentes
ervas, destacando-se o Ginseng- e o museu de remédios
orientais. Almoço incluído. Continuaremos rumo a BUSAN.
Chegada a moderníssima segunda cidade da Coreia, cidade costeira com grandes arranha-céus e muita animação.
Passaremos um tempo no fantástico complexo Doosan
Haeundae, com seus arranha-céus de mais de 300 metros
e sua marina. Alojamento.
05 SEX. Busan - Haedong Yonggung - Seul.Saída cedo de Busan para conhecer o Templo de HAEDONG
YONGGUNG. Visita deste templo budista do século XIV
localizado ao lado do mar. Retorno a Busan. Estaremos na
segunda cidade da Coreia, com uma vida vibrante.
Conheceremos o Memorial das Nações Unidas, com seu
cemitério onde se encontram enterradas pessoas de
vários países. Visitaremos o maior mercado de peixe deste
país que se encontra junto do porto de Nampo. Almoço
incluído. Posteriormente, caminharemos dali para o
Yongdusan Park com seu imenso pagode de 120 metros.
Por volta das 17h30 tomaremos o moderno trem de alta
velocidade, em umas três horas de viagem retornaremos
a SEUL. Chegada, Translado ao hotel e alojamento.
06 SAB. Seul.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

03 QUA. Seul- Suwon- Jeonju.Conheceremos em Seul o Palácio Gyeongbokgung, uma
obra impressionante com 600 anos de história, onde
poderemos assistir, caso seja realizada, à cerimônia da
Troca de Guarda. Depois sairemos de Seul rumo ao sul de
Corea. Chegada a SUWON, a antiga capital da Coreia,
conhecida pelas suas incríveis muralhas declaradas
Patrimônio da Humanidade. Visitaremos o Museu
Samsung Innovation, conheceremos a história dessa
incrível empresa tecnológica.
Nota: A visita ao Museu Samsung Innovation não sempre
estará garantida. Caso não possa ser efetuada visitaremos
o Samsung D´light em Seul.
Antes de sair dessa cidade, conheceremos a impressionante muralha com suas fortificações e visitaremos o
Palácio de Verão Hwaseong Haenggung. Almoço incluído. Continuamos a JEONJU, conheceremos com nosso
guía seu fascinante centro histórico (Hanok Village), com
todas as suas pitorescas casinhas, suas lojas tradicionais
e galerias de arte. Tempo livre depois do passeio.
04 QUI. Jeonju- Haeinsa- Daegu- Busan.Entre paisagens montanhosas cobertas de bosques chegaremos a HAEINSA, templo budista construído no ano
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NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir
o passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número total de viajantes
inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre
em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar quartos
duplos com cama de casal. Na maioria das vezes consiste
em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de
férias, festejos ou feriados nacionais em Japão (Golden
Week, de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de
agosto) pode ocorrer um maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais lento nas estradas e o alto
volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem
de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número
máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma
mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus ou tren,
nosso guia poderá enviar através do serviço de pacotes
expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo
mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes
portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão, sejam os
incluídos em seu circuito ou contratados de forma adicional, são realizados em transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das
pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de todos bem como suas preferências. Europamundo
oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a
comida local no destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você poderá encontrar
a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê
no site "Minha Viagem".

HOTÉIS PREVISTOS

NÓRDICA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

O PREÇO INCLUI

MAIS DE 15 DIAS

111

ATÉ 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada.
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto.
• Traslado Noturno: Shinjuku , Bairro tradicional de Gion
em Quioto, Dotonbori em Osaka.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji em Tóquio, Museu Memorial da Paz em
Hiroshima, Dogo Onsen, Templo Ishiteji em Matsuyama,
Santuário sintoísta em Kotohira, Jardins Ritsurin, Ponte
de Naruto, Museu Memorial do Terremoto em Kobe,
Mausoléu de Okuno,Templo de Kongobu-ji e Ajikan ou
Zazen meditação no Monte Koya, Santuário Fushimi
Inari, Palácio Imperial, Templo de Kinkaku-ji em Quioto,
Templo de Todai-ji e Templo de Horyu-ji em Nara.
• Ferry: Hiroshima - Miyahima, Hiroshima- Matsuyama.
• Funicular: Castelo de Matsuyama em Matsuyama.
• Trem Alta Velocidade: Tóquio -Hiroshima.
• 07 Almoços ou Jantares Incluidos em: Tóquio, Tóquio,
Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu, Monte Koya, Nara.

CENTRAL

09 SEX. Osaka.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

INDIV

MEDITERRÂNEO

08 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico
templo budista construído em 752 onde se destaca o
Buda Gigante, sendo delicioso fotografar, acariciar e
alimentar os cervos que passeiam pelo seu parque.
Almoço incluído. Posteriormente sairemos para conhecer o templo budista de HORYU-JI, Patrimônio da
Humanidade, um complexo que conta com seminário,
mosteiro e templos, seu principal pagode é um dos edifícios de madeira mais antigos que se conservam no
mundo, também é considerado o templo budista mais
antigo do Japão e um importante lugar de culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para o
começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a
segunda do Japão. Faremos um passeio por Dotonbori,
bairro repleto de luzes e atividades à noite.

DBL
€ 2723
€ 2707
€ 2707

ATLÂNTICO

04 DOM. Hiroshima- Matsuyama.Hoje tomaremos um barco rumo à ilha de Shikoku, travessia muito agradável de umas duas horas e meia,
entenderemos o Japão, país formado por múltiplas ilhas.
Em MATSUYAMA, tomaremos o teleférico para subir ao
seu impressionante castelo. Almoço incluído em um restaurante local Depois disso visitaremos ISHITE-JI, belíssimo templo budista, lugar de peregrinação. No final da
tarde iremos ao DOGO ONSEN, ingresso incluído, tradicional banho japonês construído no século XIX.

07 QUA. Monte Koya- Quioto.Café da manhã japonês no templo. Sairemos logo cedo
para QUIOTO, disporemos de todo o dia na cidade que
foi capital do Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede da corte Imperial. Esta cidade, durante a
Segunda Guerra Mundial, foi a única grande cidade
japonesa que não foi bombardeada, por tal motivo conserva seu riquíssimo patrimônio artístico; em Quioto foi
assinado em 1997 o protocolo que busca limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Faremos uma visita aos principais pontos da cidade.
Conheceremos o maravilhoso Santuário Xintoísta de
Fushimi Inari; o Palácio Imperial e o Templo de Kinkakuji, “o pavilhão de ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um
passeio por GION, o tradicional bairro cheio de vida e
popular devido às suas Gueixas. Tempo livre.

ID: 19300

T.Alt
T. Med
T.Baixa

PENINSULA IBÉRICA

03 SAB. Tóquio- Hiroshima- Itsukushima- Hiroshima.Hoje tomaremos o TREM BALA para HIROSHIMA, em
pouco mais de quatro horas percorreremos os 800 km
que nos separam desta cidade. HIROSHIMA, cidade
tristemente conhecida pelo bombardeio atômico sofrido em 1945 que destruiu por completo a cidade; passearemos pelo Memorial da Paz, pela cúpula da bomba e
visitaremos o impressionante Museu da Paz.
Embarcaremos em um ferry boat para a ilha “onde convivem homens e Deuses”, com o santuário de
ITSUKUSHIMA dedicado à guardiã dos mares, construído parcialmente sobre o mar. Tempo para visitar o templo, passear pelo seu bonito centro e almoçar. Retorno
ao nosso hotel em Hiroshima. Jantar incluído.
Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar sem
afetar o seu conteúdo.

06 TER. Kobe- Osaka- Monte Koya.Em KOBE visitaremos o Museu Memorial do Terremoto,
um lugar para lembrar o trágico sismo que devastou a
cidade em 1995 e sua reconstruçao perfeita. Nota: Em
algumas datas específicas a entrada ao Museu do
Terremoto poderá ser modificada pelo Museu do Saquê
ou pela subida à Torre do Kobe.
Continuaremos rumo a OSAKA. Sairemos da cidade
rumo à montanha sagrada de KOYA, o centro mais
importante do Budismo Shingon do Japão. Neste monte,
lugar mágico de peregrinação, existem 120 templos e
mosteiros, visitaremos o Mausoléu de Okuno, lugar espiritual e imenso cemitério na natureza com mas de 200
000 túmulos. Visitaremos o Templo de Kongobuji construído em 1593.
Nesta noite nos alojaremos em um mosteiro budista. Os
monges nos proporcionarão uma prática de meditação
zen (Ajikan). Jantar incluído (comida vegetariana). Caso
você deseje poderá assistir, de madrugada, à cerimônia
religiosa realizada no templo.
Nota: Consideramos que o alojamento no mosteiro é uma
experiência de grande valor. Os quartos existentes são
simples, sem banheiro privativo, de estilo tradicional
japonês com tatames. Os banheiros são comuns.

PREÇOS POR PESSOA

ECONÔMICA

02 SEX. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa
cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas
repletas de paz. Faremos uma breve parada no Templo de
Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de
Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de Jizos,
divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs
das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso
Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento
mais abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de Meiji
dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa.
Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante Avenida
de Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do
Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para
visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o
bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do
Mangá e Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan, o
estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos nossa
visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa
rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local.
Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento
poderá estar localizado próximo ao aeroporto de Narita
de Tóquio.

05 SEG. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- NarutoKobe.Sairemos rumo a KOTOHIRA, Santuário Xintoísta dedicado ao Deus dos marinheiros, lugar de peregrinação
edificado no Monte Zosu, o acesso é feito subindo 785
escadas. Posteriormente, em TAKAMATSU visitaremos
RITSURIN, um dos jardins mais bonitos do Japão. Almoço
incluído em um restaurante local. Depois disso, em
NARUTO, uma ponte impressionante cruza o mar, pararemos para conhecer a construção e caminhando em
seu chão de vidro veremos impressionantes redemoinhos no mar a 45 metros de altura. A estrada conta com
uma grande beleza paisagística, posteriormente atravessaremos grandes pontes entre ilhas sobre o mar.
Chegada a KOBE, alojamento.

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25

MAIS INCLUÍDO

Japão Express
01 QUI. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira
e alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola, embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à
sua espera. O mesmo lhe proporcionará as informações
básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que
efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do
hotel. Conheceremos os integrantes de nosso grupo e,
depois disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o
metrô (bilhetes incluídos) em direção à região de
Shinjuku. O metrô de Tóquio é impressionante, a estação
de Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo do
mundo! Você poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo.
Depois, vamos dar um passeo até o restaurante.
Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna da
cidade. Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel, novamente de metrô,
acompanhados de nosso guia.

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

ORIENTE MEDIO

MATSUYAMA
CASTELO DE MATSUYAMA

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA
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SUWON
Muralha da cidade
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DESDE 3394€-DÍAS 13/18
DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

06, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 27
10, 17, 24, 31
07, 14, 21
05, 12, 19
02, 16, 30
14, 28
11, 25
08, 22
08, 22

(Opç. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:

06, 20
04, 18
01, 15, 29
13, 27
10, 24
07, 21
05, 19

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID: 19301

T.Alt
T. Med
T. Baixa

DBL
€ 3394
€ 3394
€ 3394

INDIV

DBL
€ 4957
€ 4957

INDIV

4213
4213
4213

Opção 2
ID: 19302

T.Alt
T. Med

6031
6031

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar
quartos duplos com cama de casal. Na maioria
das vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais
em Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05 de
mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) pode ocorrer um
maior atraso nas visitas programadas devido ao
trânsito mais lento nas estradas e o alto volume
de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e
de trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um
bolso de mão. Caso a totalidade da bagagem não
caiba nos bagageiros do ônibus ou tren, nosso
guia poderá enviar através do serviço de pacotes
expresso a bagagem dos passageiros que levem
consigo mais quantidade do que a autorizada. As
despesas decorrentes de tais envios deverão ser
pagas pelos viajantes portadores do referido
excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão,
sejam os incluídos em seu circuito ou contratados
de forma adicional, são realizados em transporte
compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos
dificultam a satisfação de todos bem como suas
preferências. Europamundo oferece aos nossos
clientes a oportunidade de saborear a comida
local no destino visitado, no entanto, outras
refeições são de cozinha internacional. Você
poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo
de cardápio de cada turnê no site "Minha Viagem".
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Clássicos da Coréia e do Japão fim Tóquio Opção 1
Opção 2
Clássicos da Coréia e do Japão
(Opç. 1) CLÁSSICOS DA CORÉIA E DO JAPÃO FIM TÓQUIO
01 SEG. Seul (chegada).Bem-vindos à Coreia! Translado ao seu hotel. Encontro
com seu guia.
No final da tarde começaremos a conhecer este fascinante
país, com nosso guia iremos no moderno e eficiente Metrô
(nos ensinarão como usar este transporte público) rumo a
City Hall para visitar este edifício que tem forma de Tsunami.
Também veremos, em frente da prefeitura, o Palácio
Deoksugung, iluminado à noite e que nos permite apreciar
juntos a tradição e a modernidade neste país. Posteriormente,
caminhando, iremos dali para o bairro de Myeongdong, um
lugar com uma vida intensa e a maior zona comercial da
Coreia, seu nome significa ´túnel brilhante´. Jantar incluído
em um restaurante local. Alojamento.
02 TER. Seul.Hoje incluiremos uma longa visita de aproximadamente
cinco horas à cidade Seul. Conheceremos o Palácio
Changdeokgung, declarado Patrimônio da Humanidade,
um complexo de palácios dentro de um grande parque.
Depois disso passearemos pelo Bukchon Hanok Village,
uma aldeia histórica tradicional formada por pequenas
moradias. Posteriormente conheceremos o Memorial da
Guerra, um museu incrível sobre a guerra que relata os
conflitos vividos na Coreia ao longo da história, especialmente sobre a guerra da Coreia na qual participaram com as Nações Unidas - soldados de vários países. Almoço
incluído em restaurante local. Continuamos até o distrito
de Gangnam, uma das regiões mais frequentadas da
cidade, onde há inúmeros shoppings e entretenimento.
Para finalizar, pararemos em LOTTE WORLD TOWER, um
edifício impressionante de 550 metros de altura, onde
você disporá de tempo para subir à torre ou passear pelo
seu parque ou shoppings de luxo (entrada não incluida).
Retorno ao Hotel e Tarde livre.
03 QUA. Seul- Suwon- Jeonju.Conheceremos em Seul o Palácio Gyeongbokgung, uma
obra impressionante com 600 anos de história, onde
poderemos assistir, caso seja realizada, à cerimônia da
Troca de Guarda. Depois sairemos de Seul rumo ao sul de
Corea. Chegada a SUWON, a antiga capital da Coreia,
conhecida pelas suas incríveis muralhas declaradas
Patrimônio da Humanidade. Visitaremos o Museu
Samsung Innovation, conheceremos a história dessa
incrível empresa tecnológica.
Nota: A visita ao Museu Samsung Innovation não sempre
estará garantida. Caso não possa ser efetuada visitaremos
o Samsung D´light em Seul.
Antes de sair dessa cidade, conheceremos a impressionante muralha com suas fortificações e visitaremos o
Palácio de Verão Hwaseong Haenggung. Almoço incluído. Continuamos a JEONJU, conheceremos com nosso
guía seu fascinante centro histórico (Hanok Village), com
todas as suas pitorescas casinhas, suas lojas tradicionais
e galerias de arte. Tempo livre depois do passeio.
04 QUI. Jeonju- Haeinsa- Daegu- Busan.Entre paisagens montanhosas cobertas de bosques chegaremos a HAEINSA, templo budista construído no ano
802 onde se guarda o Tripitaka, a mais completa coleção
de textos budistas esculpida em 80 000 blocos de madeira. Visitaremos o templo e o museu acerca do Tripitaka.
Continuaremos rumo a DAEGU onde conheceremos o
mercado de remédios tradicionais – com suas diferentes
ervas, destacando-se o Ginseng- e o museu de remédios
orientais. Almoço incluído. Continuaremos rumo a
BUSAN. Chegada a moderníssima segunda cidade da
Coreia, cidade costeira com grandes arranha-céus e
muita animação. Passaremos um tempo no fantástico
complexo Doosan Haeundae, com seus arranha-céus de
mais de 300 metros e sua marina. Alojamento.

05 SEX. Busan - Haedong Yonggung - Busan - Ferry
Busan Shimonoseki.Saída cedo de Busan para visitar o Templo de HAEDONG
YONGGUNG, templo budista do século XIV localizado ao
lado do mar. Retorno a Busan. Estaremos na segunda
cidade da Coreia, com uma vida vibrante. Conheceremos
o Memorial das Nações Unidas, com seu cemitério onde
se encontram enterradas pessoas de vários países.
Visitaremos o maior mercado de peixe deste país que se
encontra junto do porto de Nampo. Almoço incluído.
Posteriormente, caminharemos dali para o Yongdusan
Park com seu imenso pagode de 120 metros. Traslado ao
porto para efetuar os trâmites para embarcar (Nota:Tempo
límite para realizar o check in é até as 17:30 horas). Noite
no ferry boat (saída prevista as 21.00 hrs) atravessando o
mar do Japão, camarotes duplos com banheiro.
Nota: Devido à limitada capacidade nos camarotes duplos
do ferry-boat, em algumas ocasiões tomaremos o ferry-boat rápido que sai de Busan às 15h00 chegando a
FUKUOKA por volta das 18h30 (atravessaremos a fronteira, tempo livre em Fukuoka e alojamento em hotel)
06 SAB. Ferry Busan Shimonoseki - ShimonosekiIwakuni- Itsukushima- Hiroshima.Chegada às 8h00 ao porto de Shimonoseki (café da
manhã não incluído), passaremos pela fronteira.
Viajaremos rumo a IWAKUNI, pequena cidade na qual
passaremos pela sua bonita e histórica ponte Kintai-Kyo.
Seguiremos para Miyajima, embarcaremos em um ferry
rumo à ITSUKUSHIMA, a ilha “onde convivem homens e
Deuses”, com seu santuário dedicado à guardiã dos mares,
construído parcialmente sobre o mar. Tempo para visitar
o templo, passear pelo seu bonito centro e almoçar.
Seguiremos para HIROSHIMA, cidade tristemente conhecida pelo bombardeio atômico sofrido em 1945 que destruiu por completo a cidade; passearemos pelo Memorial
da Paz; pela cúpula da bomba e visitaremos o impressionante Museu da Paz. Jantar incluído.
07 DOM. Hiroshima- Matsuyama.Hoje tomaremos um barco rumo à ilha de Shikoku, travessia muito agradável de umas duas horas e meia,
entenderemos o Japão, país formado por múltiplas ilhas.
Em MATSUYAMA, tomaremos o teleférico para subir ao
seu impressionante castelo. Almoço incluído em um restaurante local Depois disso visitaremos ISHITE-JI, belíssimo templo budista, lugar de peregrinação. No final da
tarde iremos ao DOGO ONSEN, ingresso incluído, tradicional banho japonês construído no século XIX.
08 SEG. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- NarutoKobe.Sairemos rumo a KOTOHIRA, Santuário Xintoísta dedicado
ao Deus dos marinheiros, lugar de peregrinação edificado
no Monte Zosu, o acesso é feito subindo 785 escadas.
Posteriormente, em TAKAMATSU visitaremos RITSURIN, um
dos jardins mais bonitos do Japão. Almoço incluído em um
restaurante local. Depois disso, em NARUTO, uma ponte
impressionante cruza o mar, pararemos para conhecer a
construção e caminhando em seu chão de vidro veremos
impressionantes redemoinhos no mar a 45 metros de altura. A estrada conta com uma grande beleza paisagística,
posteriormente atravessaremos grandes pontes entre
ilhas sobre o mar. Chegada a KOBE, alojamento.
09 TER. Kobe- Osaka- Monte Koya.Em KOBE visitaremos o Museu Memorial do Terremoto,
um lugar para lembrar o trágico sismo que devastou a
cidade em 1995 e sua reconstruçao perfeita. Nota: Em
algumas datas específicas a entrada ao Museu do
Terremoto poderá ser modificada pelo Museu do Saquê ou
pela subida à Torre do Kobe.
Continuaremos rumo a OSAKA. Sairemos da cidade rumo à
montanha sagrada de KOYA, o centro mais importante do
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mar, tomaremos um chá tradicional enquanto nosso guia
irá orientá-los sobre a cidade. Depois disso faremos um
cruzeiro de aproximadamente 50 minutos. Almoço incluído. Seguiremos para HIRAIZUMI, conheceremos seus templos – Patrimônio da Humanidade pela UNESCO –,
Takkoko No Iwaya, escavado na rocha no ano de 801.
Depois disso, o magnífico conjunto de templos budistas de
Chusonji. Descansaremos nos jardins do Templo Motsuji,
onde faremos uma prática Zen com todos os viajantes.
Seguiremos rumo à MORIOKA, a agradável capital da
província de Iwate. Alojamento e tempo livre.
15 SEG. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate.Em uma região com belas paisagens viajaremos rumo a
HIROSAKI, onde visitaremos seu castelo localizado em
um belo parque onde na primavera florescem mais de
2.500 cerejeiras. Depois disso seguiremos rumo a
AOMORI, capital provincial na baía de Mutsu.
Conheceremos o Museu Nebuta, aprenderemos sobre a
tradição japonesa de festas que nos recordam o carnaval, com seus carros pintados e iluminados. Almoço
incluído em um restaurante local.
Posteriormente embarcaremos de ferry para cruzar a ilha
de HOKKAIDO, onde você poderá desfrutar de uma bonita
travessia de pouco mais de três horas e meia. HAKODATE
–Chegada-. Antes de ir ao hotel subiremos à Montanha
Hakodate que oferece uma vista impressionante.
Desceremos da montanha de teleférico. Disporemos de
tempo no belo centro histórico destinado a pedestres,
onde poderemos observar a influência de outras culturas
nesta cidade (igreja ortodoxa russa, igrejas cristãs).

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol, seguro
básico de viagem e café da manhã tipo
buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Seul, Quioto,
Tóquio.
• Traslado Noturno: Bairro de Myeongdong
en Seúl, Bairro tradicional de Gion em
Quioto, Shinjuku em Tóquio.
• Entradas: Metrô, Changdeokgung Palace,
Memorial da Guerra em Seul, Palácio de
Qyeongbokgung em Seul, Hwaseong
Haenggung, Museu Samsung Innovation
não sempre garantido em Suwon, Hanok
Village em Jeonju, Templo Budista em
Haeinsa, Doosan Haeundae, Templo
Haedong Yonggung, Memorial das Nações
Unidas e Yongdusan Park em Busan,
Kintaikyo
em
Iwakuni,
Templo
Itsukushima, Museu Memorial da Paz em
Hiroshima, Dogo Onsen, Templo Ishiteji em
Matsuyama, Santuário sintoísta em
Kotohira, Jardins Ritsurin, Ponte de
Naruto, Museu Memorial do Terremoto em
Kobe, Mausoléu de Okuno,Templo de
Kongobu-ji e Ajikan ou Zazen meditação
no Monte Koya, Santuário Fushimi Inari,
Palácio Imperial, Templo de Kinkaku-ji em
Quioto, Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji em Tóquio.
• Ferry: Busan Shimonoseki (ferry noturno),
HiroshimaMiyajima,
HiroshimaMatsuyama.
• Funicular: Castelo de Matsuyama em
Matsuyama.
• Trem Alta Velocidade: Quioto-Tóquio.
• 11 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Seul, Seul, Suwon, Daegu, Busan,
Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu,
Monte Koya, Tóquio, Tóquio.
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MAIS DE 15 DIAS

18 QUI. Sapporo.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

ATÉ 15 DIAS

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Otaru e Colina de Buda em
Sapporo.
• Barco: Cruzeiro Matshushima.
• Visita Panorâmica em: Sapporo.
• Entradas: Templo Toshogu em Nikko, Chá
tradicional em Matshushima, Chusonji,
pratica zen nos jardins do Templo Motsuji
e Templo Takkoku no Iwaya, Castelo em
Hirosaki, Museu Nebuta em Aomori, Torre
Goryokaku em Hakodate, Santuário
Hokkaido Jingu e Kito oração em Sapporo.
• Ferry: Aomori-Hakodate (Ilha de
Hokkaido)..
• Funicular: Monte Hakodate.
• 04 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Matsushima, Aomori, Onuma, Sapporo.

CENTRAL

17 QUA. Sapporo- Colina de Buda -Otaru- Sapporo.Faremos uma visita à cidade com paradas junto à torre
do relógio e à avenida-parque de Odori Koen cuja torre
de televisão se destaca. Conheceremos o bonito
Santuário Xintoísta de Hokkaido Jingu, faremos um Kito,
oração cerimonial onde agradeceremos a viagem efetuada. Conhecemos a COLINA DE BUDA, novo centro de
arquitetura de vanguarda inaugurado em 2015. A colina
coberta de lavandas mantém a gigantesca estátua de
Buda, no complexo também veremos a réplica das estátuas Moai (Ilha de Páscoa). Seguiremos para OTARU,
pequena cidade que nos recorda a Europa, com suas ruas
cheias de vida comercial, seu antigo canal e seus pequenos museus. Almoço incluído em um restaurante local.
Retorno a Sapporo por volta das 15h30. Tarde livre.

O PREÇO INCLUI

NÓRDICA

16 TER. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- Sapporo.De manhã conheceremos o impressionante e agitado
mercado de peixe. Também subiremos à torre GORYOKAKU,
com uma vista impressionante, onde poderemos observar
a forma de estrela da fortaleza de Hakodate. Tempo livre
para passear pela região do castelo antes de seguir para
ONUMA. Tempo livre neste magnífico espaço turístico,
com uma infinidade de pequenas ilhas onde você poderá
passear de barco, caminhar entre as ilhas e Almoço incluido em um restaurante local.
à tarde continuaremos pelo oceano rumo a
NOBORIBETSU, um espaço vulcânico impressionante,
caminharemos entre fumarolas no Jigoku Dani (Vale do
Inferno), admiraremos o lago cheio de fumarola de
Oyunuma, seguiremos pela trilha junto ao rio de águas
quentes até o espaço onde você poderá tomar um banho
para os pés.- Posteriormente continuaremos rumo a
SAPPORO.- Chegaremos à bela capital, localizada ao
norte do Japão, já no final do dia.-

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

MEDITERRÂNEO

14 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- Morioka.Sairemos rumo à maravilhosa cidade de MATSUSHIMA, na
baía das “Mil Ilhas”, no Oceano Pacífico, considerada uma
das cidades paisagísticas mais bonitas do Japão. Ao chegar, em uma magnífica “casa de chá” que aponta para o

Jeonju

1 Sendai

ATLÂNTICO

(OPÇ. 2) CLÁSSICOS DA CORÉIA E DO JAPÃO
DIAS 1 - 12 COMO EM OPÇ. 1
13 SAB. Tóquio- Nikko- Sendai.Sairemos rumo a NIKKO, chegaremos por volta das
10h30 a este fantástico vilarejo onde visitaremos o
impressionante Templo de Nikko-Toshogu, destacando-se a sala com o som do dragão. Também conheceremos
o Mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço impressionante
cheio de paz. Faremos um passeio seguindo o rio em
Kanmangafuchi, centenas de Jizos nos observam!
Disporemos de tempo livre no centro da cidade antes de
sair rumo a SENDAI, moderna e ativa cidade com mais de
um milhão de habitantes. Você poderá passear e jantar
em seu ativo e pujante centro.

2

PENINSULA IBÉRICA

13 SAB. Tóquio.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

Seúl

ECONÔMICA

12 SEX. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa
cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas
repletas de paz. Faremos uma breve parada no Templo de
Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de
Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de Jizos,
divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs
das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso
Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento
mais abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de Meiji
dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa.
Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante Avenida
de Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do
Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para
visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o
bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do
Mangá e Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan,
o estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos
nossa visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a
famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento
poderá estar localizado próximo ao aeroporto de Narita
de Tóquio.

1 Morioka

MAIS INCLUÍDO

11 QUI. Quioto -Tóquio.Após o café da manhã translado à estação para tomar o
TREM BALA rumo a Tóquio. Chegada a Tóquio depois de
quase 500 km em pouco mais de duas horas.
No final da tarde viajamos de metrô (bilhetes incluídos)
à região de Shinjuku. Você poderá ver massas de pessoas
que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo; em Shinjuku estaremos em uma das regiões com mais
vida noturna. Jantar incluído em um restaurante local
e retorno ao hotel.

Hakodate 1

ORIENTE MEDIO

10 QUA. Monte Koya- Quioto.Café da manhã japonês no templo. Sairemos logo cedo
para QUIOTO, disporemos de todo o dia na cidade que foi
capital do Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo
a sede da corte Imperial. Esta cidade, durante a Segunda
Guerra Mundial, foi a única grande cidade japonesa que
não foi bombardeada, por tal motivo conserva seu
riquíssimo patrimônio artístico; em Quioto foi assinado
em 1997 o protocolo que busca limitar as emissões de
gases de efeito estufa.
Faremos uma visita aos principais pontos da cidade.
Conheceremos o maravilhoso Santuário Xintoísta de
Fushimi Inari; o Palácio Imperial e o Templo de Kinkakuji, “o pavilhão de ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um
passeio por GION, o tradicional bairro cheio de vida e
popular devido às suas Gueixas. Tempo livre.

2

ASIA E OCEANIA

Budismo Shingon do Japão. Neste monte, lugar mágico de
peregrinação, existem 120 templos e mosteiros, visitaremos o Mausoléu de Okuno, lugar espiritual e imenso cemitério na natureza com mas de 200 000 túmulos.
Visitaremos o Templo de Kongobuji construído em 1593.
Nesta noite nos alojaremos em um mosteiro budista. Os
monges nos proporcionarão uma prática de meditação
zen (Ajikan). Jantar incluído (comida vegetariana). Caso
você deseje poderá assistir, de madrugada, à cerimônia
religiosa realizada no templo.
Nota: Consideramos que o alojamento no mosteiro é uma
experiência de grande valor. Os quartos existentes são
simples, sem banheiro privativo, de estilo tradicional
japonês com tatames. Os banheiros são comuns.

AMÉRICA
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VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DESDE 3617€-DÍAS 13/15

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

DATAS DE SAÍDA
11, 25
09, 23
06, 20
04, 18
01, 15, 29
12, 26
10, 24

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID: 19303

T.Alt
T. Med

DBL
€ 3617
€ 3617

INDIV
4532
4532

ATLÂNTICO

Opção 2
ID: 19304

T.Alt
T. Med

DBL INDIV
5596
€ 4500
5596
€ 4500

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em
um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar
quartos duplos com cama de casal. Na maioria
das vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais
em Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05 de
mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) pode ocorrer
um maior atraso nas visitas programadas devido
ao trânsito mais lento nas estradas e o alto volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e
de trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um
bolso de mão. Caso a totalidade da bagagem não
caiba nos bagageiros do ônibus ou tren, nosso
guia poderá enviar através do serviço de pacotes expresso a bagagem dos passageiros que
levem consigo mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios
deverão ser pagas pelos viajantes portadores do
referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão,
sejam os incluídos em seu circuito ou contratados de forma adicional, são realizados em transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos
dificultam a satisfação de todos bem como suas
preferências. Europamundo oferece aos nossos
clientes a oportunidade de saborear a comida
local no destino visitado, no entanto, outras
refeições são de cozinha internacional. Você
poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo
de cardápio de cada turnê no site "Minha
Viagem".
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Descobre o Japão Fim Sapporo Opção 1

Descobre o Japão

Opção 2

(OPÇ. 1) DESCOBRE O JAPÃO FIM SAPPORO
01 SAB. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira
e alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola, embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à
sua espera. O mesmo lhe proporcionará as informações
básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que
efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do
hotel. Conheceremos os integrantes de nosso grupo e,
depois disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o
metrô (bilhetes incluídos) em direção à região de
Shinjuku. O metrô de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo
do mundo! Você poderá ver as massas de pessoas que
utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo.
Depois, vamos dar um passeo até o restaurante.
Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna da
cidade. Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel, novamente de metrô,
acompanhados de nosso guia.
02 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de
aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por
essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem
com áreas repletas de paz. Faremos uma breve parada
no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais
bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e
centenas de Jizos, divindades esculpidas em pedra e
consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados
com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo
seguiremos para o famoso Cruzamento de Shibuya, que
dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo.
Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do
imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com
nosso ônibus pela elegante Avenida de Omotesando.
Contornaremos a parte mais bonita do Palácio Imperial
e dos jardins. Faremos uma parada para visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o bairro de
Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e
Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos nossa
visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante
local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento
poderá estar localizado próximo ao aeroporto de Narita
de Tóquio.
03 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji. Belas
paisagens durante nossa rota. Primeiro conheceremos o
ARAKURAYAMA SENGEN PARK, com seus belos pagodes,
onde você tem as melhores e mais populares vistas do
Monte Fuji. Prosseguiremos a KAWAGUCHIKO, chegaremos a esta idílica cidade formada por pequenas casas,
flores e montanhas junto ao seu bonito lago. Quando
chegarmos conheceremos o SANTUÁRIO FUJI SENGEN,

um lugar mágico, rodeado por árvores altas, onde tradicionalmente começava o caminho/peregrinação para o
monte. Agradeceremos, no santuário, poder visitar este
lugar cheio de magia. Logo depois, também faremos um
bonito passeio de barco pelo lago de Kawaguchi. Após a
hora do almoço subiremos rumo ao Monte Fuji pela estrada que nos levará à “quinta estação”, entre espetaculares
bosques e vistas, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida ao
Monte Fuji está fechada por causa da neve ou por razões
climáticas, portanto, nessas datas chegaremos até o
ponto autorizado.
Retorno a Kawaguchiko, você disporá de tempo para
passear junto ao seu lago. Ficaremos alojados em um
Ryokan (hotéis tradicionais japoneses), desfrute de seu
ONSEN (banho público). Jantar incluído.
Nota: No Ryokan, alguns quartos são de estilo japonês,
acomodações em tatames, e outro estilo ocidental. Em
algumas ocasiões, o alojamento poderá ser em hotel em
estilo ocidental.
04 TER. Kawaguchiko- Iyashi No Sato Nenba- ToyotaQuioto.De manhã, seguindo pela bela estrada que contorna os
lagos conheceremos IYASHI NO SATO NENBA, este
pequeno vilarejo foi destruído por um ciclone em 1966,
posteriormente foi recuperado como um vilarejo-museu
ao ar livre típico das montanhas. Suas casas tradicionais foram transformadas em lojas de artesanato, restaurantes, museus tradicionais. Depois admiraremos AS
CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas umas das mais
bonitas do Japão, com sua queda de água de 20 metros.
Posteriormente seguiremos para a reigão de Nagoya
onde incluímos o ingresso para entrar no MUSEU
TOYOTA, um lugar imperdível para os amantes dos
automóveis. Continuaremos rumo a QUIOTO chegada e
alojamento.
05 QUA. Quioto.Hoje vamos ter o dia todo na cidade de QUIOTO que foi
capital do Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede da corte Imperial. Esta cidade, durante a
Segunda Guerra Mundial, foi a única grande cidade
japonesa que não foi bombardeada, por tal razão conserva seu riquíssimo patrimônio artístico. Em Quioto foi
assinado em 1997 o protocolo que busca limitar as emissões de gases de efeito estufa. Iniciaremos o dia visitando Arashiyama, nos arredores de Quioto, veremos a
Ponte Togetsukyo, que significa ¨ponte que cruza a lua¨,
a partir de onde poderemos admirar um panorama
maravilhoso. Visitaremos o Templo Tenryuji, um dos
¨cinco grandes templos Zen de Quioto¨, declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, depois passearemos pelo seu místico Bosque de Bambu. Também
faremos uma visita aos principais pontos da cidade.
Conheceremos o maravilhoso santuário Xintoísta de
Fushimi Inari; o Palácio Imperial e o Templo de Kinkakuji, “o pavilhão de ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um
passeio por GION, o tradicional bairro cheio de vida e
popular devido às suas Gueixas. Tempo livre.
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HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

13 QUI. Sapporo.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

MAIS DE 15 DIAS
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ATÉ 15 DIAS

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Entradas: Museu de Vulcanologia, Museu
Cultura Ainu em Porotokotan, Conjunto de
Templos em Yamadera, Museu do Saquê em
Yonezawa, Mansão Samurai Aizu Bukeyashiki
em Aizuwakamatsu, Antiga pedreira em Oya
Museum.
• Ferry: Tomakomai - Sendai.
• 03 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Porotokotan, Ferry Tomakomai Sendai,
Yamadera.

CENTRAL

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Otaru e Colina de Buda em Sapporo.
• Barco: Lago de Kawaguchiko, Cruzeiro
Matshushima.
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto,
Sapporo.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio,
Tradicional Bairro de Gion em Quioto.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji em Tóquio, Arakurayama
Sengen Park em Monte Fuji, Santuário Fuji
Sengen em Kawaguchiko, Vilarejo Museu em
Iyasi No Sato Nenba, Museu Toyota, Templo de
Tenryu-ji, Bosque de Bambu de Arashiyama,
Santuário Fushimi Inari, Palácio Imperial,
Templo de Kinkaku-ji em Quioto, Castelo do
Matsumoto, Templo Zenko-ji, Cerimônia
Gomakuyo,Parque
dos
Macacos
em
Jigokudani em Nagano, Espetáculo de
Yumomi em Kusatsu, Templo Toshogu,
Mausoléu Taiyuinbyo em Nikko., Chá tradicional em Matshushima, Chusonji, pratica zen
nos jardins do Templo Motsuji e Templo
Takkoku no Iwaya, Castelo em Hirosaki,
Museu Nebuta em Aomori, Torre Goryokaku
em Hakodate, Santuário Hokkaido Jingu e
Kito oração em Sapporo.
• Ferry: Aomori-Hakodate (Ilha de Hokkaido).
• Funicular: Monte Hakodate.
• 10 Almoços ou Jantares Incluidos em: Tóquio,
Tóquio, Kawaguchiko, Tsumago, Nagano,
Ikaho Onsen, Matsushima, Aomori, Onuma,
Sapporo.

NÓRDICA

15 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya MuseumTóquio.Em AIZUWAKAMATSU visitaremos a MANSÃO SAMURAI,
conheceremos esta bela mansão histórica onde aprenderemos sobre os guerreiros Samurais. Depois disso
passearemos pelo jardim do Castelo, talvez possamos
ver as crianças praticando artes marciais no Dojo.
Subiremos ao Iimoriyama, aqui veremos as esculturas
doadas por Mussolini e nos falarão sobre as crianças
mártires desta cidade. Continuaremos nosso trajeto
para OUCHI-JUKU, um vilarejo muito pitoresco de casas
tradicionais com telhados de palha, tempo para almoçar. Após o almoço (não incluido) viajaremos para OYAMUSEUM, antigas pedreiras simplemente impressionantes. TÓQUIO – Chegada prevista para o final do dia-.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo
para saber se vai precisar de uma noite adicional.
Translado de saída para o aeroporto não incluído;
nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor transporte
público para seu deslocamento.

O PREÇO INCLUI

MEDITERRÂNEO

14 SEX. Sendai- Yamadera- YonezawaAizuwakamatsu.Chegaremos por volta das 10h00 da manhã ao porto de
Sendai e continuaremos rumo a YAMADERA, um belo
conjunto de templos fundados há mais de 1.000 anos
nas montanhas, entre bosques com árvores imensas.
Tempo para conhecer este lugar mágico. Almoço incluído. Posteriormente continuaremos rumo a YONEZAWA,
estaremos em uma das principais regiões produtoras de
Saquê, visitaremos o Museu do Saquê, com sua pequena destilaria. Continuaremos entre belas paisagens
para AIZUWAKAMATSU. Alojamento.

NAGANO
Macacos de neve

ATLÂNTICO

(OPÇ. 2) DESCOBRE O JAPÃO
DIAS 1 - 12 COMO EM OPÇ. 1
13 QUI. Sapporo- -Toyako Onsen- Usu -Porotokotan Ferry Tomakomai Sendai.Entre belas paisagens do interior da ilha de Hokkaido,
lagos e montanhas, chegaremos à cidade balnear de
TOYAKO, ao pé do impressionante vulcão e na ribeira de
um bonito lago que ocupa um antiga cratera. Tempo para
passear junto à sua ribeira. Visitaremos o museu de vulcanologia que nos recorda as erupções ocorridas nessa
região. Depois disso tomaremos o teleférico rumo ao topo
do vulcão USU, tempo para caminhar pela área vulcânica
composta por paisagens magníficas. Almoço incluído em
um restaurante local. Continuaremos rumo a Shiraoi onde
visitaremos o POROTOKOTAN, museu aldeia Ainu, onde
conheceremos a cultura do vilarejo dos esquimós que
habitavam a ilha antes da chegada dos japoneses.
Continuaremos rumo a TOMAKOMAI, onde embarcaremos
em um moderno ferry noturno. Acomodação em camarotes duplos com banheiro privativo. Jantar incluído. Noite
navegando no oceano Pacífico.

PENINSULA IBÉRICA

10 SEG. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate.Em uma região com belas paisagens viajaremos rumo a
HIROSAKI, onde visitaremos seu castelo localizado em
um belo parque onde na primavera florescem mais de
2.500 cerejeiras. Depois disso seguiremos rumo a
AOMORI, capital provincial na baía de Mutsu.
Conheceremos o Museu Nebuta, aprenderemos sobre a
tradição japonesa de festas que nos recordam o carnaval, com seus carros pintados e iluminados. Almoço
incluído em um restaurante local.
Posteriormente embarcaremos de ferry para cruzar a
ilha de HOKKAIDO, onde você poderá desfrutar de uma
bonita travessia de pouco mais de três horas e meia.
HAKODATE –Chegada-. Antes de ir ao hotel subiremos à
Montanha Hakodate que oferece uma vista impressionante. Desceremos da montanha de teleférico.
Disporemos de tempo no belo centro histórico destinado a pedestres, onde poderemos observar a influência
de outras culturas nesta cidade (igreja ortodoxa russa,
igrejas cristãs).

Morioka 1

ECONÔMICA

09 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- Morioka.Sairemos rumo à maravilhosa cidade de MATSUSHIMA,
na baía das “Mil Ilhas”, no Oceano Pacífico, considerada
uma das cidades paisagísticas mais bonitas do Japão.
Ao chegar, em uma magnífica “casa de chá” que aponta
para o mar, tomaremos um chá tradicional enquanto
nosso guia irá orientá-los sobre a cidade. Depois disso
faremos um cruzeiro de aproximadamente 50 minutos.
Almoço incluído. Seguiremos para HIRAIZUMI, conheceremos seus templos – Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO –, Takkoko No Iwaya, escavado na rocha
no ano de 801. Depois disso, o magnífico conjunto de
templos budistas de Chusonji. Descansaremos nos jardins do Templo Motsuji, onde faremos uma prática Zen
com todos os viajantes. Seguiremos rumo à MORIOKA, a
agradável capital da província de Iwate. Alojamento e
tempo livre.

1

MAIS INCLUÍDO

08 SAB. Ikaho- Nikko- Sendai.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo
visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu
onde se destaca a sala com o som do dragão.
Conheceremos o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço
impressionante cheio de paz. Também faremos um passeio junto do rio, em Kanmangafuchi, centenas de Jizos
nos observam!
Disporemos de tempo livre no centro da cidade antes
de sair para SENDAI, moderna e ativa cidade com mais
de um milhão de habitantes. Você poderá passear e
jantar em seu ativo e efervescente centro.

12 QUA. Sapporo- Colina de Buda -Otaru- Sapporo.Faremos uma visita à cidade com paradas junto à torre
do relógio e à avenida-parque de Odori Koen cuja torre
de televisão se destaca. Conheceremos o bonito
Santuário Xintoísta de Hokkaido Jingu, faremos um Kito,
oração cerimonial onde agradeceremos a viagem efetuada. Conhecemos a COLINA DE BUDA, novo centro de
arquitetura de vanguarda inaugurado em 2015. A colina
coberta de lavandas mantém a gigantesca estátua de
Buda, no complexo também veremos a réplica das estátuas Moai (Ilha de Páscoa). Seguiremos para OTARU,
pequena cidade que nos recorda a Europa, com suas
ruas cheias de vida comercial, seu antigo canal e seus
pequenos museus. Almoço incluído em um restaurante
local. Retorno a Sapporo por volta das 15h30. Tarde livre.

Hakodate

Tomakomai

ORIENTE MEDIO

07 SEX. Nagano- Parque dos Macacos- KusatsuIkaho Onsen.Em NAGANO conheceremos o Zenko-ji, lugar de peregrinação onde se encontra a primeira imagem budista
do Japão. Incluiremos para nossos viajantes a cerimônia Gomakuyo para atrair a sorte. Depois disso conheceremos os belíssimos Alpes Japoneses, entre altas
montanhas seguiremos rumo ao Parque dos Macacos
de JIGOKUDANI, incluiremos o almoço e passearemos
entre seus bosques com seus rios e fontes de águas termais onde residem e se banham as colônias de macacos
japoneses. Posteriormente, paisagens de alta montanha (chegaremos aos 2172 metros) belíssimas, passaremos junto dos vulcões semiativos. KUSATSU, atrativa
cidade termal, sua praça central está cheia de vida.
Assistiremos ao espetáculo de Yumomi, ingresso incluído, suas atrizes e seus cantos nos falam do método
tradicional que existia para esfriar as águas termais.
Posteriormente faremos um passeio pelo parque da
cidade que conta com um Onsen ao ar livre.
Continuaremos rumo a IKAHO, pitoresca cidade termal,
passearemos pelo seu centro histórico com suas ruas
compostas por escadas. Nosso alojamento será em um
RYOKAN, hotel de estilo japonês onde sugerimos que
aproveite para desfrutar de seus banhos. Jantar tradicional japonês incluído.
NOTA: No outono, dependendo da abundância de frutos
nas montanhas, é imprevisível o movimento dos macacos. Se os macacos não descerem ao parque, este poderia estar fechado. A visita de Kusatsu e o espetáculo de
Yumoni seriam cancelados por fatores climáticos, desde
novembro até abril.

11 TER. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- Sapporo.De manhã conheceremos o impressionante e agitado
mercado de peixe. Também subiremos à torre GORYOKAKU,
com uma vista impressionante, onde poderemos observar
a forma de estrela da fortaleza de Hakodate. Tempo livre
para passear pela região do castelo antes de seguir para
ONUMA. Tempo livre neste magnífico espaço turístico,
com uma infinidade de pequenas ilhas onde você poderá
passear de barco, caminhar entre as ilhas e Almoço incluido em um restaurante local.
à tarde continuaremos pelo oceano rumo a
NOBORIBETSU, um espaço vulcânico impressionante,
caminharemos entre fumarolas no Jigoku Dani (Vale do
Inferno), admiraremos o lago cheio de fumarola de
Oyunuma, seguiremos pela trilha junto ao rio de águas
quentes até o espaço onde você poderá tomar um
banho para os pés.- Posteriormente continuaremos
rumo a SAPPORO.- Chegaremos à bela capital, localizada ao norte do Japão, já no final do dia.-

ASIA E OCEANIA

06 QUI. Quioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.Entre belas paisagens rurais viajaremos para TSUMAGO,
pequeno vilarejo de madeira, um dos mais bonitos do
Japão. Tempo livre para passear. Almoço incluído em
um restaurante local. Seguiremos, posteriormente,
MATSUMOTO, cidade turística onde visitaremos seu
impressionante castelo do século XVI, conhecido como
“o castelo dos corvos”. Continuaremos rumo a NAGANO,
alojamento.
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DESDE 4553€-DÍAS 15/17/19
DATAS DE SAÍDA
Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:

09, 23
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NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês.
De acordo com número total de viajantes inscritos será realizado
em um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também
em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar quartos duplos com
cama de casal. Na maioria das vezes consiste em quartos com duas
camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de férias,
festejos ou feriados nacionais em Japão (Golden Week, de 29 de
abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) pode ocorrer um
maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais
lento nas estradas e o alto volume de pessoas que visitam os
monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de Alta
Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso
de mão. Caso a totalidade da bagagem não caiba nos bagageiros
do ônibus ou tren, nosso guia poderá enviar através do serviço de
pacotes expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo
mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de
tais envios deverão ser pagas pelos viajantes portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão, sejam os incluídos
em seu circuito ou contratados de forma adicional, são realizados
em transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas
que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de todos bem
como suas preferências. Europamundo oferece aos nossos clientes
a oportunidade de saborear a comida local no destino visitado, no
entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada
turnê no site "Minha Viagem".

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte
final do folheto e na sua página web “Minha Viagem” .

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Otaru e Colina de Buda em Sapporo.
• Barco: Cruzeiro Matshushima.
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto, Sapporo.
• Traslado Noturno: Shinjuku , Bairro tradicional de Gion
em Quioto.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji em Tóquio, Museu Memorial da Paz em Hiroshima,
Dogo Onsen, Templo Ishiteji em Matsuyama, Santuário
sintoísta em Kotohira, Jardins Ritsurin, Ponte de Naruto,
Museu Memorial do Terremoto em Kobe, Mausoléu de
Okuno,Templo de Kongobu-ji e Ajikan ou Zazen meditação no Monte Koya, Santuário Fushimi Inari, Palácio
Imperial, Templo de Kinkaku-ji em Quioto, Castelo do
Matsumoto,
Templo
Zenko-ji,
Cerimônia
Gomakuyo,Parque dos Macacos em Jigokudani em
Nagano, Espetáculo de Yumomi em Kusatsu, Templo
Toshogu, Mausoléu Taiyuinbyo em Nikko., Chá tradicional
em Matshushima, Chusonji, pratica zen nos jardins do
Templo Motsuji e Templo Takkoku no Iwaya, Castelo em
Hirosaki, Museu Nebuta em Aomori, Torre Goryokaku em
Hakodate, Santuário Hokkaido Jingu e Kito oração em
Sapporo.
• Ferry: Hiroshima - Miyahima, Hiroshima- Matsuyama,
Aomori-Hakodate (Ilha de Hokkaido).
• Funicular: Castelo de Matsuyama em Matsuyama, Monte
Hakodate.
• Trem Alta Velocidade: Tóquio -Hiroshima.
• 13 Almoços ou Jantares Incluidos em: Tóquio, Tóquio,
Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu, Monte Koya,
Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen, Matsushima, Aomori,
Onuma, Sapporo.
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Entradas: Museu de Vulcanologia, Museu Cultura Ainu
em Porotokotan, Conjunto de Templos em Yamadera,
Museu do Saquê em Yonezawa, Mansão Samurai Aizu
Bukeyashiki em Aizuwakamatsu, Antiga pedreira em Oya
Museum.
• Ferry: Tomakomai - Sendai.
• 03 Almoços ou Jantares Incluidos em: Porotokotan,
Ferry Tomakomai Sendai, Yamadera.
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Entradas: Mansão Samurai Aizu Bukeyashiki em
Aizuwakamatsu, Antiga pedreira em Oya Museum,
Templo Hokoku-ji e bosque de bambú, Templo Sugimotodera, Grande Buda (Daibutsu) em Kamakura, Castelo em
Odawara, Arakurayama Sengen Park em Monte Fuji,
Santuário Fuji Sengen em Kawaguchiko.¡
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e Monte Fuji

Opção 3

(OPÇ. 1) JJAPÃO CÊNICO FIM SAPPORO
01 QUI. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola, embora em ocasiões possa ser em inglês)
estará à sua espera. O mesmo lhe proporcionará as informações básicas iniciais,
além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares
(SHUTTLE BUS) que efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel. Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o
metrô (bilhetes incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é
impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo do
mundo! Você poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos dar um passeo até o restaurante. Shinjuku
é uma das áreas com mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de boas-vindas
em um restaurante local e retorno ao hotel, novamente de metrô, acompanhados
de nosso guia.

1 Morioka
Aizuwakamatsu

Japão Cênico

Fim Sapporo Opção 1

02 SEX. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco
horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz.
Faremos uma breve parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais
bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados
com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso
Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais abarrotado do
mundo. Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do imperador Meiji e
de sua esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante Avenida de
Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para visitar a famosa Ponte de Nijubashi.
Atravessaremos o bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e
Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa
rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.
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Japão. Ao chegar, em uma magnífica “casa de chá” que aponta para o mar, tomaremos um chá tradicional enquanto nosso guia irá orientá-los sobre a cidade.
Depois disso faremos um cruzeiro de aproximadamente 50 minutos. Almoço incluído. Seguiremos para HIRAIZUMI, conheceremos seus templos – Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO –, Takkoko No Iwaya, escavado na rocha no ano de 801.
Depois disso, o magnífico conjunto de templos budistas de Chusonji. Descansaremos
nos jardins do Templo Motsuji, onde faremos uma prática Zen com todos os viajantes. Seguiremos rumo à MORIOKA, a agradável capital da província de Iwate.
Alojamento e tempo livre.
12 SEG. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate.Em uma região com belas paisagens viajaremos rumo a HIROSAKI, onde visitaremos seu castelo localizado em um belo parque onde na primavera florescem mais
de 2.500 cerejeiras. Depois disso seguiremos rumo a AOMORI, capital provincial na
baía de Mutsu. Conheceremos o Museu Nebuta, aprenderemos sobre a tradição
japonesa de festas que nos recordam o carnaval, com seus carros pintados e iluminados. Almoço incluído em um restaurante local.
Posteriormente embarcaremos de ferry para cruzar a ilha de HOKKAIDO, onde você
poderá desfrutar de uma bonita travessia de pouco mais de três horas e meia.
HAKODATE –Chegada-. Antes de ir ao hotel subiremos à Montanha Hakodate que
oferece uma vista impressionante. Desceremos da montanha de teleférico. Disporemos
de tempo no belo centro histórico destinado a pedestres, onde poderemos observar a
influência de outras culturas nesta cidade (igreja ortodoxa russa, igrejas cristãs).
13 TER. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- Sapporo.De manhã conheceremos o impressionante e agitado mercado de peixe. Também
subiremos à torre GORYOKAKU, com uma vista impressionante, onde poderemos
observar a forma de estrela da fortaleza de Hakodate. Tempo livre para passear
pela região do castelo antes de seguir para ONUMA. Tempo livre neste magnífico
espaço turístico, com uma infinidade de pequenas ilhas onde você poderá passear
de barco, caminhar entre as ilhas e Almoço incluido em um restaurante local.
à tarde continuaremos pelo oceano rumo a NOBORIBETSU, um espaço vulcânico
impressionante, caminharemos entre fumarolas no Jigoku Dani (Vale do Inferno),
admiraremos o lago cheio de fumarola de Oyunuma, seguiremos pela trilha junto
ao rio de águas quentes até o espaço onde você poderá tomar um banho para os
pés.- Posteriormente continuaremos rumo a SAPPORO.- Chegaremos à bela capital, localizada ao norte do Japão, já no final do dia.-

03 SAB. Tóquio- Hiroshima- Itsukushima- Hiroshima.Hoje tomaremos o TREM BALA para HIROSHIMA, em pouco mais de quatro horas
percorreremos os 800 km que nos separam desta cidade. HIROSHIMA, cidade
tristemente conhecida pelo bombardeio atômico sofrido em 1945 que destruiu por
completo a cidade; passearemos pelo Memorial da Paz, pela cúpula da bomba e
visitaremos o impressionante Museu da Paz. Embarcaremos em um ferry boat para
a ilha “onde convivem homens e Deuses”, com o santuário de ITSUKUSHIMA dedicado à guardiã dos mares, construído parcialmente sobre o mar. Tempo para visitar o templo, passear pelo seu bonito centro e almoçar. Retorno ao nosso hotel em
Hiroshima. Jantar incluído.
Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar sem afetar o seu conteúdo.

14 QUA. Sapporo- Colina de Buda -Otaru- Sapporo.Faremos uma visita à cidade com paradas junto à torre do relógio e à avenida-parque de Odori Koen cuja torre de televisão se destaca. Conheceremos o bonito
Santuário Xintoísta de Hokkaido Jingu, faremos um Kito, oração cerimonial onde
agradeceremos a viagem efetuada. Conhecemos a COLINA DE BUDA, novo centro
de arquitetura de vanguarda inaugurado em 2015. A colina coberta de lavandas
mantém a gigantesca estátua de Buda, no complexo também veremos a réplica
das estátuas Moai (Ilha de Páscoa). Seguiremos para OTARU, pequena cidade que
nos recorda a Europa, com suas ruas cheias de vida comercial, seu antigo canal e
seus pequenos museus. Almoço incluído em um restaurante local. Retorno a
Sapporo por volta das 15h30. Tarde livre.

04 DOM. Hiroshima- Matsuyama.Hoje tomaremos um barco rumo à ilha de Shikoku, travessia muito agradável de
umas duas horas e meia, entenderemos o Japão, país formado por múltiplas ilhas.
Em MATSUYAMA, tomaremos o teleférico para subir ao seu impressionante castelo.
Almoço incluído em um restaurante local Depois disso visitaremos ISHITE-JI,
belíssimo templo budista, lugar de peregrinação. No final da tarde iremos ao DOGO
ONSEN, ingresso incluído, tradicional banho japonês construído no século XIX.

15 QUI. Sapporo.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

05 SEG. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- Naruto- Kobe.Sairemos rumo a KOTOHIRA, Santuário Xintoísta dedicado ao Deus dos marinheiros, lugar de peregrinação edificado no Monte Zosu, o acesso é feito subindo 785
escadas. Posteriormente, em TAKAMATSU visitaremos RITSURIN, um dos jardins
mais bonitos do Japão. Almoço incluído em um restaurante local. Depois disso, em
NARUTO, uma ponte impressionante cruza o mar, pararemos para conhecer a
construção e caminhando em seu chão de vidro veremos impressionantes redemoinhos no mar a 45 metros de altura. A estrada conta com uma grande beleza
paisagística, posteriormente atravessaremos grandes pontes entre ilhas sobre o
mar. Chegada a KOBE, alojamento.
06 TER. Kobe- Osaka- Monte Koya.Em KOBE visitaremos o Museu Memorial do Terremoto, um lugar para lembrar o
trágico sismo que devastou a cidade em 1995 e sua reconstruçao perfeita. Nota:
Em algumas datas específicas a entrada ao Museu do Terremoto poderá ser modificada pelo Museu do Saquê ou pela subida à Torre do Kobe.
Continuaremos rumo a OSAKA. Sairemos da cidade rumo à montanha sagrada de
KOYA, o centro mais importante do Budismo Shingon do Japão. Neste monte, lugar
mágico de peregrinação, existem 120 templos e mosteiros, visitaremos o Mausoléu
de Okuno, lugar espiritual e imenso cemitério na natureza com mas de 200 000
túmulos. Visitaremos o Templo de Kongobuji construído em 1593.
Nesta noite nos alojaremos em um mosteiro budista. Os monges nos proporcionarão
uma prática de meditação zen (Ajikan). Jantar incluído (comida vegetariana). Caso
você deseje poderá assistir, de madrugada, à cerimônia religiosa realizada no templo.
Nota: Consideramos que o alojamento no mosteiro é uma experiência de grande
valor. Os quartos existentes são simples, sem banheiro privativo, de estilo tradicional japonês com tatames. Os banheiros são comuns.
07 QUA. Monte Koya- Quioto.Café da manhã japonês no templo. Sairemos logo cedo para QUIOTO, disporemos
de todo o dia na cidade que foi capital do Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede da corte Imperial. Esta cidade, durante a Segunda Guerra Mundial,
foi a única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal motivo conserva seu riquíssimo patrimônio artístico; em Quioto foi assinado em 1997 o protocolo que busca limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Faremos uma visita aos principais pontos da cidade. Conheceremos o maravilhoso
Santuário Xintoísta de Fushimi Inari; o Palácio Imperial e o Templo de Kinkaku-ji,
“o pavilhão de ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio por GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular devido às suas Gueixas. Tempo livre.
08 QUI. Quioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.Entre belas paisagens rurais viajaremos para TSUMAGO, pequeno vilarejo de
madeira, um dos mais bonitos do Japão. Tempo livre para passear. Almoço incluído
em um restaurante local. Seguiremos, posteriormente, MATSUMOTO, cidade turística onde visitaremos seu impressionante castelo do século XVI, conhecido como “o
castelo dos corvos”. Continuaremos rumo a NAGANO, alojamento.
09 SEX. Nagano- Parque dos Macacos- Kusatsu- Ikaho Onsen.Em NAGANO conheceremos o Zenko-ji, lugar de peregrinação onde se encontra a
primeira imagem budista do Japão. Incluiremos para nossos viajantes a cerimônia
Gomakuyo para atrair a sorte. Depois disso conheceremos os belíssimos Alpes
Japoneses, entre altas montanhas seguiremos rumo ao Parque dos Macacos de
JIGOKUDANI, incluiremos o almoço e passearemos entre seus bosques com seus
rios e fontes de águas termais onde residem e se banham as colônias de macacos
japoneses. Posteriormente, paisagens de alta montanha (chegaremos aos 2172
metros) belíssimas, passaremos junto dos vulcões semiativos. KUSATSU, atrativa
cidade termal, sua praça central está cheia de vida. Assistiremos ao espetáculo de
Yumomi, ingresso incluído, suas atrizes e seus cantos nos falam do método tradicional que existia para esfriar as águas termais. Posteriormente faremos um passeio pelo parque da cidade que conta com um Onsen ao ar livre.
Continuaremos rumo a IKAHO, pitoresca cidade termal, passearemos pelo seu
centro histórico com suas ruas compostas por escadas. Nosso alojamento será em
um RYOKAN, hotel de estilo japonês onde sugerimos que aproveite para desfrutar
de seus banhos. Jantar tradicional japonês incluído.
NOTA: No outono, dependendo da abundância de frutos nas montanhas, é imprevisível o movimento dos macacos. Se os macacos não descerem ao parque, este
poderia estar fechado. A visita de Kusatsu e o espetáculo de Yumoni seriam cancelados por fatores climáticos, desde novembro até abril.
10 SAB. Ikaho- Nikko- Sendai.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo visitaremos o impressionante
templo de Nikko-Toshogu onde se destaca a sala com o som do dragão. Conheceremos
o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço impressionante cheio de paz. Também faremos
um passeio junto do rio, em Kanmangafuchi, centenas de Jizos nos observam!
Disporemos de tempo livre no centro da cidade antes de sair para SENDAI, moderna e ativa cidade com mais de um milhão de habitantes. Você poderá passear e
jantar em seu ativo e efervescente centro.
11 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- Morioka.Sairemos rumo à maravilhosa cidade de MATSUSHIMA, na baía das “Mil Ilhas”, no
Oceano Pacífico, considerada uma das cidades paisagísticas mais bonitas do

(OPÇ. 2) JAPÃO CÊNICO
DIAS 1 - 14 COMO EM OPÇ. 1
15 QUI. Sapporo- -Toyako Onsen- Usu -Porotokotan - Ferry Tomakomai Sendai.Entre belas paisagens do interior da ilha de Hokkaido, lagos e montanhas, chegaremos à cidade balnear de TOYAKO, ao pé do impressionante vulcão e na ribeira de
um bonito lago que ocupa um antiga cratera. Tempo para passear junto à sua
ribeira. Visitaremos o museu de vulcanologia que nos recorda as erupções ocorridas nessa região. Depois disso tomaremos o teleférico rumo ao topo do vulcão
USU, tempo para caminhar pela área vulcânica composta por paisagens magníficas. Almoço incluído em um restaurante local. Continuaremos rumo a Shiraoi onde
visitaremos o POROTOKOTAN, museu aldeia Ainu, onde conheceremos a cultura do
vilarejo dos esquimós que habitavam a ilha antes da chegada dos japoneses.
Continuaremos rumo a TOMAKOMAI, onde embarcaremos em um moderno ferry
noturno. Acomodação em camarotes duplos com banheiro privativo. Jantar incluído. Noite navegando no oceano Pacífico.
16 SEX. Sendai- Yamadera- Yonezawa- Aizuwakamatsu.Chegaremos por volta das 10h00 da manhã ao porto de Sendai e continuaremos
rumo a YAMADERA, um belo conjunto de templos fundados há mais de 1.000 anos
nas montanhas, entre bosques com árvores imensas. Tempo para conhecer este
lugar mágico. Almoço incluído. Posteriormente continuaremos rumo a YONEZAWA,
estaremos em uma das principais regiões produtoras de Saquê, visitaremos o
Museu do Saquê, com sua pequena destilaria. Continuaremos entre belas paisagens para AIZUWAKAMATSU. Alojamento.
17 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya Museum- Tóquio.Em AIZUWAKAMATSU visitaremos a MANSÃO SAMURAI, conheceremos esta bela
mansão histórica onde aprenderemos sobre os guerreiros Samurais. Depois disso
passearemos pelo jardim do Castelo, talvez possamos ver as crianças praticando
artes marciais no Dojo. Subiremos ao Iimoriyama, aqui veremos as esculturas doadas por Mussolini e nos falarão sobre as crianças mártires desta cidade.
Continuaremos nosso trajeto para OUCHI-JUKU, um vilarejo muito pitoresco de
casas tradicionais com telhados de palha, tempo para almoçar. Após o almoço (não
incluido) viajaremos para OYA-MUSEUM, antigas pedreiras simplemente impressionantes. TÓQUIO – Chegada prevista para o final do dia-.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar de
uma noite adicional. Translado de saída para o aeroporto não incluído; nosso guia
lhe irá assessorar sobre o melhor transporte público para seu deslocamento.
(OPÇ. 3) JAPÃO CÊNICO E MONTE FUJI
DIAS 1 - 16 COMO EM OPÇ. 2
17 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya Museum- Tóquio.Em AIZUWAKAMATSU visitaremos a MANSÃO SAMURAI, conheceremos esta bela
mansão histórica onde aprenderemos sobre os guerreiros Samurais. Depois disso
passearemos pelo jardim do Castelo, talvez possamos ver as crianças praticando
artes marciais no Dojo. Subiremos ao Iimoriyama, aqui veremos as esculturas doadas por Mussolini e nos falarão sobre as crianças mártires desta cidade.
Continuaremos nosso trajeto para OUCHI-JUKU, um vilarejo muito pitoresco de
casas tradicionais com telhados de palha, tempo para almoçar. Após o almoço (não
incluido) viajaremos para OYA-MUSEUM, antigas pedreiras simplemente impressionantes. TÓQUIO – Chegada prevista para o final do dia-.
18 DOM. Tóquio- Kamakura – Enoshima -Odawara- Gora.Sairemos de Tóquio para KAMAKURA, um “oásis de paz” que durante dois séculos
foi a capital do Japão, com inúmeros santuários, templos e jardins. No templo zen
de Hokoku-ji passearemos pelo seu bosque de bambu (ingresso incluído) e poderemos tomar um chá verde. Também conheceremos Sugimoto-dera, fundado em 734
é o templo mas antigo da cidade. Passaremos um tempo no agradável centro da
cidade antes de conhecer, com ingresso incluído, o Grande Buda (Daibutsu). Nosso
seguinte trajeto oferece uma grande beleza paisagística seguindo pelo oceano
Pacífico. Tempo livre para almoçar e passear em ENOSHIMA, pequena ilha no oceano interligada por uma ponte. Continuaremos rumo a ODAWARA, ingresso incluído para visitar o castelo, imponente fortaleza medieval (restaurada no século XX)
do período Edo, um dos principais castelos do Japão. Continuaremos para a bela
região de Hakone, uma zona de lagos e montanhas próxima do monte Fuji.
Alojamento no agradável vilarejo de GORA (o ponto próximo)
19 SEG. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai- Kawaguchiko – Monte Fuji Tóquio.Nossa etapa é espetacular, começaremos o dia subindo o OWAKUDANI, o “vale do
inferno”, caldeira de vapor, barro borbulhante e gases sulfurosos (Nota: em ocasiões o acesso permanece fechado devido a uma elevada atividade vulcânica ou
gases tóxicos, caso isso ocorra, visitaríamos o Arakurayama Sengen Park).
Posteriormente seguiremos para OSHINO HAKKAI, pequeno e pitoresco vilarejo
com 8 tanques e vista para o Monte Fuji. Seguiremos para KAWAGUCHIKO, idílica
cidade de pequenas casas, flores e montanhas junto ao seu belo lago, faremos um
bonito passeio de barco no lago de Kawaguchiko. Depois subiremos para o Monte
Fuji pela estrada que nos leva para a “quinta estação” e, entre espetaculares bosques e uma bela vista, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: Durante o inverno é frequente que a rota de subida ao Monte Fuji esteja fechada devido à neve ou outros fatores climáticos; durante essa época chegaremos até
o ponto onde estejamos autorizados.
Retorno a Tóquio ao final do dia.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar de
uma noite adicional. Translado de saída para o aeroporto não incluído; nosso guia
lhe irá assessorar sobre o melhor transporte público para seu deslocamento
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08 QUI. Sapporo.Após do café da manha, fim de nossos serviços.
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NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês.
De acordo com número total de viajantes inscritos será realizado
em um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também
em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar quartos duplos com
cama de casal. Na maioria das vezes consiste em quartos com duas
camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de férias,
festejos ou feriados nacionais em Japão (Golden Week, de 29 de
abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) pode ocorrer um
maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais
lento nas estradas e o alto volume de pessoas que visitam os
monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de Alta
Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso
de mão. Caso a totalidade da bagagem não caiba nos bagageiros
do ônibus ou tren, nosso guia poderá enviar através do serviço de
pacotes expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo
mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de
tais envios deverão ser pagas pelos viajantes portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão, sejam os incluídos
em seu circuito ou contratados de forma adicional, são realizados
em transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas
que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de todos bem
como suas preferências. Europamundo oferece aos nossos clientes
a oportunidade de saborear a comida local no destino visitado, no
entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada
turnê no site "Minha Viagem".

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte final
do folheto e na sua página web “Minha Viagem” .

O PREÇO INCLUI
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MAIS DE 15 DIAS

• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Entradas: Mansão Samurai Aizu Bukeyashiki em
Aizuwakamatsu, Antiga pedreira em Oya Museum,
Templo Hokoku-ji e bosque de bambú, Templo
Sugimoto-dera, Grande Buda (Daibutsu) em
Kamakura, Castelo em Odawara, Arakurayama
Sengen Park em Monte Fuji, Santuário Fuji Sengen em
Kawaguchiko.

ATÉ 15 DIAS

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Entradas: Museu de Vulcanologia, Museu Cultura Ainu
em Porotokotan, Conjunto de Templos em Yamadera,
Museu do Saquê em Yonezawa, Mansão Samurai Aizu
Bukeyashiki em Aizuwakamatsu, Antiga pedreira em
Oya Museum.
• Ferry: Tomakomai - Sendai.
• 03 Almoços ou Jantares Incluidos em: Porotokotan,
Ferry Tomakomai Sendai, Yamadera.

CENTRAL

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando espanhol, seguro básico de viagem e
café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Otaru e Colina de Buda em Sapporo.
• Barco: Cruzeiro Matshushima.
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Sapporo.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio.
• Entradas: Metrô em Tóquio, Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji em Tóquio, Templo Toshogu em
Nikko, Chá tradicional em Matshushima, Chusonji,
pratica zen nos jardins do Templo Motsuji e Templo
Takkoku no Iwaya, Castelo em Hirosaki, Museu Nebuta
em Aomori, Torre Goryokaku em Hakodate, Santuário
Hokkaido Jingu e Kito oração em Sapporo.
• Ferry: Aomori- Hakodate (Ilha de Kokkaido).
• Funicular: Monte Hakodate.
• 06 Almoços ou Jantares Incluidos em: Tóquio, Tóquio,
Matsushima, Aomori, Onuma, Sapporo.

NÓRDICA

12 SEG. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai- Kawaguchiko –
Monte Fuji - Tóquio.Nossa etapa é espetacular, começaremos o dia subindo o
OWAKUDANI, o “vale do inferno”, caldeira de vapor, barro borbulhante e gases sulfurosos (Nota: em ocasiões o acesso permanece
fechado devido a uma elevada atividade vulcânica ou gases tóxicos, caso isso ocorra, visitaríamos o Arakurayama Sengen Park).
Posteriormente seguiremos para OSHINO HAKKAI, pequeno e pitoresco vilarejo com 8 tanques e vista para o Monte Fuji. Seguiremos
para KAWAGUCHIKO, idílica cidade de pequenas casas, flores e
montanhas junto ao seu belo lago, faremos um bonito passeio de
barco no lago de Kawaguchiko. Depois subiremos para o Monte
Fuji pela estrada que nos leva para a “quinta estação” e, entre
espetaculares bosques e uma bela vista, chegaremos à altura de
2.305 metros.
Nota: Durante o inverno é frequente que a rota de subida ao Monte
Fuji esteja fechada devido à neve ou outros fatores climáticos;
durante essa época chegaremos até o ponto onde estejamos autorizados.
Retorno a Tóquio ao final do dia.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se
vai precisar de uma noite adicional. Translado de saída para o
aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o
melhor transporte público para seu deslocamento.

DESDE

2 Tóquio
gora

MEDITERRÂNEO

07 QUA. Sapporo- Colina de Buda -Otaru- Sapporo.Faremos uma visita à cidade com paradas junto à torre do relógio
e à avenida-parque de Odori Koen cuja torre de televisão se destaca. Conheceremos o bonito Santuário Xintoísta de Hokkaido Jingu,
faremos um Kito, oração cerimonial onde agradeceremos a viagem efetuada. Conhecemos a COLINA DE BUDA, novo centro de
arquitetura de vanguarda inaugurado em 2015. A colina coberta de
lavandas mantém a gigantesca estátua de Buda, no complexo

11 DOM. Tóquio- Kamakura – Enoshima -Odawara- Gora.Sairemos de Tóquio para KAMAKURA, um “oásis de paz” que durante dois séculos foi a capital do Japão, com inúmeros santuários,
templos e jardins. No templo zen de Hokoku-ji passearemos pelo
seu bosque de bambu (ingresso incluído) e poderemos tomar um
chá verde. Também conheceremos Sugimoto-dera, fundado em
734 é o templo mas antigo da cidade. Passaremos um tempo no
agradável centro da cidade antes de conhecer, com ingresso incluído, o Grande Buda (Daibutsu). Nosso seguinte trajeto oferece uma
grande beleza paisagística seguindo pelo oceano Pacífico. Tempo
livre para almoçar e passear em ENOSHIMA, pequena ilha no oceano interligada por uma ponte. Continuaremos rumo a ODAWARA,
ingresso incluído para visitar o castelo, imponente fortaleza
medieval (restaurada no século XX) do período Edo, um dos principais castelos do Japão. Continuaremos para a bela região de
Hakone, uma zona de lagos e montanhas próxima do monte Fuji.
Alojamento no agradável vilarejo de GORA (o ponto próximo)

1

1

ATLÂNTICO

(OPÇ. 3) NORTE DO JAPÃO E HAKONE
DIAS 1 - 9 COMO EM OPÇ. 1
10 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya Museum- Tóquio.Em AIZUWAKAMATSU visitaremos a MANSÃO SAMURAI, conheceremos esta bela mansão histórica onde aprenderemos sobre os
guerreiros Samurais. Depois disso passearemos pelo jardim do
Castelo, talvez possamos ver as crianças praticando artes marciais no Dojo. Subiremos ao Iimoriyama, aqui veremos as esculturas doadas por Mussolini e nos falarão sobre as crianças mártires
desta cidade. Continuaremos nosso trajeto para OUCHI-JUKU, um
vilarejo muito pitoresco de casas tradicionais com telhados de
palha, tempo para almoçar. Após o almoço (não incluido) viajaremos para OYA-MUSEUM, antigas pedreiras simplemente impressionantes. TÓQUIO – Chegada prevista para o final do dia-.

1

PENINSULA IBÉRICA

04 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- Morioka.Sairemos rumo à maravilhosa cidade de MATSUSHIMA, na baía das
“Mil Ilhas”, no Oceano Pacífico, considerada uma das cidades paisagísticas mais bonitas do Japão. Ao chegar, em uma magnífica
“casa de chá” que aponta para o mar, tomaremos um chá tradicional enquanto nosso guia irá orientá-los sobre a cidade. Depois
disso faremos um cruzeiro de aproximadamente 50 minutos.
Almoço incluído. Seguiremos para HIRAIZUMI, conheceremos seus
templos – Patrimônio da Humanidade pela UNESCO –, Takkoko No
Iwaya, escavado na rocha no ano de 801. Depois disso, o magnífico
conjunto de templos budistas de Chusonji. Descansaremos nos
jardins do Templo Motsuji, onde faremos uma prática Zen com
todos os viajantes. Seguiremos rumo à MORIOKA, a agradável
capital da província de Iwate. Alojamento e tempo livre.

Sendai
Aizuwakamatsu

ECONÔMICA

09 SEX. Sendai- Yamadera- Yonezawa- Aizuwakamatsu.Chegaremos por volta das 10h00 da manhã ao porto de Sendai e
continuaremos rumo a YAMADERA, um belo conjunto de templos
fundados há mais de 1.000 anos nas montanhas, entre bosques com
árvores imensas. Tempo para conhecer este lugar mágico. Almoço
incluído. Posteriormente continuaremos rumo a YONEZAWA, estaremos em uma das principais regiões produtoras de Saquê, visitaremos o Museu do Saquê, com sua pequena destilaria. Continuaremos
entre belas paisagens para AIZUWAKAMATSU. Alojamento.

Morioka 1

MAIS INCLUÍDO

(OPÇ. 2) NORTE DO JAPÃO
DIAS 1 - 7 COMO EM OPÇ. 1
08 QUI. Sapporo- -Toyako Onsen- Usu -Porotokotan - Ferry
Tomakomai Sendai.Entre belas paisagens do interior da ilha de Hokkaido, lagos e montanhas, chegaremos à cidade balnear de TOYAKO, ao pé do impressionante vulcão e na ribeira de um bonito lago que ocupa um
antiga cratera. Tempo para passear junto à sua ribeira. Visitaremos
o museu de vulcanologia que nos recorda as erupções ocorridas
nessa região. Depois disso tomaremos o teleférico rumo ao topo do
vulcão USU, tempo para caminhar pela área vulcânica composta
por paisagens magníficas. Almoço incluído em um restaurante
local. Continuaremos rumo a Shiraoi onde visitaremos o
POROTOKOTAN, museu aldeia Ainu, onde conheceremos a cultura
do vilarejo dos esquimós que habitavam a ilha antes da chegada
dos japoneses. Continuaremos rumo a TOMAKOMAI, onde embarcaremos em um moderno ferry noturno. Acomodação em camarotes duplos com banheiro privativo. Jantar incluído. Noite navegando no oceano Pacífico.

03 SAB. Tóquio- Nikko- Sendai.Sairemos rumo a NIKKO, chegaremos por volta das 10h30 a este
fantástico vilarejo onde visitaremos o impressionante Templo de
Nikko-Toshogu, destacando-se a sala com o som do dragão.
Também conheceremos o Mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço
impressionante cheio de paz. Faremos um passeio seguindo o rio
em Kanmangafuchi, centenas de Jizos nos observam!
Disporemos de tempo livre no centro da cidade antes de sair rumo
a SENDAI, moderna e ativa cidade com mais de um milhão de habitantes. Você poderá passear e jantar em seu ativo e pujante centro.

06 TER. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- Sapporo.De manhã conheceremos o impressionante e agitado mercado de
peixe. Também subiremos à torre GORYOKAKU, com uma vista
impressionante, onde poderemos observar a forma de estrela da
fortaleza de Hakodate. Tempo livre para passear pela região do
castelo antes de seguir para ONUMA. Tempo livre neste magnífico
espaço turístico, com uma infinidade de pequenas ilhas onde você
poderá passear de barco, caminhar entre as ilhas e Almoço incluido em um restaurante local.
à tarde continuaremos pelo oceano rumo a NOBORIBETSU, um
espaço vulcânico impressionante, caminharemos entre fumarolas
no Jigoku Dani (Vale do Inferno), admiraremos o lago cheio de fumarola de Oyunuma, seguiremos pela trilha junto ao rio de águas quentes até o espaço onde você poderá tomar um banho para os pés.Posteriormente continuaremos rumo a SAPPORO.- Chegaremos à
bela capital, localizada ao norte do Japão, já no final do dia.-

Hakodate 1

também veremos a réplica das estátuas Moai (Ilha de Páscoa).
Seguiremos para OTARU, pequena cidade que nos recorda a
Europa, com suas ruas cheias de vida comercial, seu antigo canal e
seus pequenos museus. Almoço incluído em um restaurante local.
Retorno a Sapporo por volta das 15h30. Tarde livre.

10 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya Museum- Tóquio.Em AIZUWAKAMATSU visitaremos a MANSÃO SAMURAI, conheceremos esta bela mansão histórica onde aprenderemos sobre os
guerreiros Samurais. Depois disso passearemos pelo jardim do
Castelo, talvez possamos ver as crianças praticando artes marciais no Dojo. Subiremos ao Iimoriyama, aqui veremos as esculturas doadas por Mussolini e nos falarão sobre as crianças mártires
desta cidade. Continuaremos nosso trajeto para OUCHI-JUKU, um
vilarejo muito pitoresco de casas tradicionais com telhados de
palha, tempo para almoçar. Após o almoço (não incluido) viajaremos para OYA-MUSEUM, antigas pedreiras simplemente impressionantes. TÓQUIO – Chegada prevista para o final do dia-.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se
vai precisar de uma noite adicional. Translado de saída para o
aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o
melhor transporte público para seu deslocamento.

05 SEG. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate.Em uma região com belas paisagens viajaremos rumo a HIROSAKI,
onde visitaremos seu castelo localizado em um belo parque onde
na primavera florescem mais de 2.500 cerejeiras. Depois disso
seguiremos rumo a AOMORI, capital provincial na baía de Mutsu.
Conheceremos o Museu Nebuta, aprenderemos sobre a tradição
japonesa de festas que nos recordam o carnaval, com seus carros
pintados e iluminados. Almoço incluído em um restaurante local.
Posteriormente embarcaremos de ferry para cruzar a ilha de
HOKKAIDO, onde você poderá desfrutar de uma bonita travessia
de pouco mais de três horas e meia. HAKODATE –Chegada-. Antes
de ir ao hotel subiremos à Montanha Hakodate que oferece uma
vista impressionante. Desceremos da montanha de teleférico.
Disporemos de tempo no belo centro histórico destinado a pedestres, onde poderemos observar a influência de outras culturas
nesta cidade (igreja ortodoxa russa, igrejas cristãs).

Tomakomai

ORIENTE MEDIO

02 SEX. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz. Faremos uma
breve parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais
bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de
Jizos, divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs das
crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso Cruzamento de
Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais abarrotado do
mundo. Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do
imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus
pela elegante Avenida de Omotesando. Contornaremos a parte
mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada
para visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o bairro
de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte
japonês. Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o
Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um
restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá estar
localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

2
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(OPÇ. 1) NORTE DE JAPÃO -FIM SAPPORO
01 QUI. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola, embora em
ocasiões possa ser em inglês) estará à sua espera. O mesmo lhe
proporcionará as informações básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares
(SHUTTLE BUS) que efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes incluídos)
em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais
ativo do mundo! Você poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos
dar um passeo até o restaurante. Shinjuku é uma das áreas com
mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de boas-vindas em
um restaurante local e retorno ao hotel, novamente de metrô,
acompanhados de nosso guia.
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DESDE 2144 €-DÍAS 8/10/10
DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:

17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

Out.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20:
06, 20
Dez.20:
04, 18
Jan.21:
01, 15, 29
Fev.21:
12, 26
12, 26
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA

T.Alt
T. Med
T.Baix

Opção 1
ID: 19310
DBL
IND

Opção 2
ID: 19311
DBL
IND

€
€
€

2739
2739
2739

2144
2144
2144

2772
2772
2772

Opção 3
ID: 19312
DBL
IND

3415
3415
3415

3106
3106
3106

3782
3782
3782

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o
passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/
inglês. De acordo com número total de viajantes inscritos será
realizado em um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar quartos duplos com
cama de casal. Na maioria das vezes consiste em quartos com
duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de férias,
festejos ou feriados nacionais em Japão (Golden Week, de 29 de
abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) pode ocorrer um
maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais
lento nas estradas e o alto volume de pessoas que visitam os
monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de Alta
Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo de
bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um
bolso de mão. Caso a totalidade da bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus ou tren, nosso guia poderá enviar através do
serviço de pacotes expresso a bagagem dos passageiros que
levem consigo mais quantidade do que a autorizada. As despesas
decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão, sejam os incluídos
em seu circuito ou contratados de forma adicional, são realizados
em transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas
que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de todos
bem como suas preferências. Europamundo oferece aos nossos
clientes a oportunidade de saborear a comida local no destino
visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo de
cardápio de cada turnê no site "Minha Viagem".

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte
final do folheto e na sua página web “Minha Viagem” .

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio,
Tradicional Bairro de Gion em Quioto,
Dotonbori em Osaka.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji em Tóquio, Templo Hokoku-ji e
bosque de bambú, Templo Sugimoto-dera,
Grande Buda (Daibutsu) em Kamakura,
Castelo em Odawara, Arakurayama Sengen
Park em Monte Fuji, Santuário Fuji Sengen em
Kawaguchiko, Vilarejo Museu em Iyasi No Sato
Nenba, Museu Toyota, Templo de Tenryu-ji,
Bosque de Bambu de Arashiyama, Santuário
Fushimi Inari, Palácio Imperial, Templo de
Kinkaku-ji em Quioto, Templo de Todai-ji e
Templo de Horyu-ji em Nara.
• 04 Almoço ou Jantar Incluido em: Tóquio,
Tóquio, Kawaguchiko, Nara.
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Entradas: Templo Engyo-ji em Engyo-ji,
Castelo em Himeji, Korakuen Garden em
Okayama, Templo Itsukushima, Museu
Memorial da Paz em Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa em Engyo-ji.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em: Himeji,
Hiroshima.
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Trem Alta Velocidade: Hiroshima - Tóquio.
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Japão Essencial e Hakone
(OPÇ. 1) JAPÃO ESSENCIAL E HAKONE
01 SEX. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e
alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola,
embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à sua espera.
O mesmo lhe proporcionará as informações básicas iniciais,
além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos
ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que efetuam translados do
aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois disso,
faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes
incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio
é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de
transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver as massas
de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte
coletivo. Depois, vamos dar um passeo até o restaurante.
Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna da cidade.
Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante local e
retorno ao hotel, novamente de metrô, acompanhados de
nosso guia.
02 SAB. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade
simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus
bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz.
Faremos uma breve parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio. Destacamse as centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em
pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo
seguiremos para o famoso Cruzamento de Shibuya, que
dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos
para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do imperador
Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus pela
elegante Avenida de Omotesando. Contornaremos a parte
mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma
parada para visitar a famosa Ponte de Nijubashi.
Atravessaremos o bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o
centro do Mangá e Anime japonês; passaremos junto do
Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês.
Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo
Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um
restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.
03 DOM. Tóquio- Kamakura – Enoshima -Odawara- Gora.Sairemos de Tóquio para KAMAKURA, um “oásis de paz” que
durante dois séculos foi a capital do Japão, com inúmeros
santuários, templos e jardins. No templo zen de Hokoku-ji
passearemos pelo seu bosque de bambu (ingresso incluído) e
poderemos tomar um chá verde. Também conheceremos
Sugimoto-dera, fundado em 734 é o templo mas antigo da
cidade. Passaremos um tempo no agradável centro da cidade antes de conhecer, com ingresso incluído, o Grande Buda
(Daibutsu). Nosso seguinte trajeto oferece uma grande beleza
paisagística seguindo pelo oceano Pacífico. Tempo livre para
almoçar e passear em ENOSHIMA, pequena ilha no oceano
interligada por uma ponte. Continuaremos rumo a ODAWARA,
ingresso incluído para visitar o castelo, imponente fortaleza
medieval (restaurada no século XX) do período Edo, um dos
principais castelos do Japão. Continuaremos para a bela
região de Hakone, uma zona de lagos e montanhas próxima
do monte Fuji. Alojamento no agradável vilarejo de GORA (o
ponto próximo)
04 SEG. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai- Kawaguchiko
– Monte Fuji - Kawaguchiko.Nossa etapa é simplesmente incrível, começaremos o dia
subindo o OWAKUDANI, o “vale do inferno”, caldeira de vapor,
barro borbulhante e gases sulfurosos (Nota: em ocasiões o
acesso permanece fechado devido a uma elevada atividade
vulcânica ou gases tóxicos, caso isso ocorra, visitaríamos o
Arakurayama Sengen Park). Posteriormente seguiremos para
OSHINO HAKKAI, pequeno e pitoresco vilarejo com 8 tanques
e vista para o Monte Fuji. Seguiremos para KAWAGUCHIKO,
idílica cidade com pequenas casas, flores e montanhas junto
ao seu belo lago, faremos um bonito passeio de barco no lago
de Kawaguchiko. Depois subiremos para o Monte Fuji pela
estrada que nos leva para a “quinta estação” e, entre espetaculares bosques e uma bela vista, chegaremos à altura de
2.305 metros.
Nota: Durante o inverno é frequente que a rota de subida ao
Monte Fuji esteja fechada devido à neve ou outros fatores
climáticos; durante essa época chegaremos até o ponto onde
estejamos autorizados.
Retorno a Kawaguchiko, você ainda terá tempo para passear junto ao seu lago. Hospedagem em um Ryokan (hotéis
tradicionais japoneses), desfrute de seu ONSEN (banho público). Jantar incluído.
Nota: No Ryokan previsto alguns quartos são em estilo japonês, alojamento com tatames enquanto outros são em estilo
ocidental. Em algumas ocasiões, o alojamento poderá ser em
hotel em estilo ocidental.
05 TER. Kawaguchiko- Iyashi No Sato Nenba- ToyotaQuioto.De manhã, seguindo pela bela estrada que contorna os lagos
conheceremos IYASHI NO SATO NENBA, este pequeno vilarejo
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fim Hiroshima Opção 2
fim Tóquio

Opção 3

foi destruído por um ciclone em 1966, posteriormente foi
recuperado como um vilarejo-museu ao ar livre típico das
montanhas. Suas casas tradicionais foram transformadas
em lojas de artesanato, restaurantes, museus tradicionais.
Depois admiraremos AS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas umas das mais bonitas do Japão, com sua queda de água
de 20 metros. Posteriormente seguiremos para a reigão de
Nagoya onde incluímos o ingresso para entrar no MUSEU
TOYOTA, um lugar imperdível para os amantes dos automóveis. Continuaremos rumo a QUIOTO chegada e alojamento.
06 QUA. Quioto.Hoje vamos ter o dia todo na cidade de QUIOTO que foi capital do Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede
da corte Imperial. Esta cidade, durante a Segunda Guerra
Mundial, foi a única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal razão conserva seu riquíssimo patrimônio
artístico. Em Quioto foi assinado em 1997 o protocolo que
busca limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Iniciaremos o dia visitando Arashiyama, nos arredores de
Quioto, veremos a Ponte Togetsukyo, que significa ¨ponte
que cruza a lua¨, a partir de onde poderemos admirar um
panorama maravilhoso. Visitaremos o Templo Tenryuji, um
dos ¨cinco grandes templos Zen de Quioto¨, declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, depois passearemos pelo seu místico Bosque de Bambu. Também faremos
uma visita aos principais pontos da cidade. Conheceremos o
maravilhoso santuário Xintoísta de Fushimi Inari; o Palácio
Imperial e o Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão de ouro” com
seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio
por GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular devido
às suas Gueixas. Tempo livre.
07 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico templo budista construído em 752 onde se destaca o Buda Gigante,
sendo delicioso fotografar, acariciar e alimentar os cervos que
passeiam pelo seu parque. Almoço incluído. Posteriormente
sairemos para conhecer o templo budista de HORYU-JI,
Patrimônio da Humanidade, um complexo que conta com
seminário, mosteiro e templos, seu principal pagode é um dos
edifícios de madeira mais antigos que se conservam no mundo,
também é considerado o templo budista mais antigo do Japão
e um importante lugar de culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para o
começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a segunda
do Japão. Faremos um passeio por Dotonbori, bairro repleto
de luzes e atividades à noite.
08 SEX. Osaka.Após do café da manha, fim de nossos serviços.
(OPÇ. 2) JAPÃO ESSENCIAL E HAKONE FIM HIROSHIMA
DIAS 1 - 7 COMO EM OPÇ. 1
08 SEX. Osaka - Engyo-ji - Himeji - Okayama.Sairemos ao Monte SHOSHA, onde se encontra o complexo de
templos de ENGYO-JI com uma história de mais de 1.000
anos, onde foi filmado “o último Samurai”. Subida de teleférico. Sairemos rumo a HIMEJI, ingresso incluído para visitar o
seu imenso castelo que exibe a arquitetura dos castelos japoneses. Almoço incluído em um restaurante local.
Continuaremos rumo a OKAYAMA, visitaremos Korakuen, um
dos mais belos jardins do Japão, com seus lagos, cachoeiras
e tradicionais casa de chá.
09 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- ItsukushimaHiroshima.Sairemos rumo a KURASHIKI, cidade que apresenta um centro histórico muito bem conservado. Tempo para passear
neste encantador vilarejo com uma atmosfera do passado.
Seguiremos para HIROSHIMA, cidade tristemente conhecida
pelo bombardeio atômico sofrido em 1945 que destruiu por
completo a cidade; passearemos pelo Memorial da Paz, pela
cúpula da bomba e visitaremos o impressionante Museu da
Paz. Depois da guerra buscaremos a paz, embarcaremos em
um ferry boat para a ilha “onde convivem homens e Deuses”,
com o santuário de ITSUKUSHIMA dedicado à guardiã dos
mares, construído parcialmente sobre o mar. Tempo para
visitar o templo, passear pelo seu bonito centro e almoçar.
Retorno ao nosso hotel em Hiroshima. Jantar incluído.
Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar sem afetar o seu conteúdo.
10 DOM. Hiroshima.Após do café da manha, fim de nossos serviços.
(OPÇ. 3) JAPÃO ESSENCIAL E HAKONE FIM TÓQUIO
DIAS 1 - 9 COMO EM OPÇ. 2
10 DOM. Hiroshima - Tóquio.Translado à estação para tomar o TREM BALA com destino
a TÓQUIO. Em quatro horas faremos os 800 quilômetros
que separam ambas as cidades. Chegada a Tóquio por
volta das 14h00
Fim da viagem. Verifique a hora do seu voo, caso necessite de
uma noite adicional. Transfer para o aeroporto não incluído.
Nosso guia irá aconselhá-lo sobre o melhor transporte público para a sua realização.
Nota: En caso de ter adquirido noites extras em Tóquio, o traslado desde a estação de Tóquio a sua chegada para o hotel
não está incluído.
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NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o
passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/
inglês. De acordo com número total de viajantes inscritos será
realizado em um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar quartos duplos com
cama de casal. Na maioria das vezes consiste em quartos com
duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de férias,
festejos ou feriados nacionais em Japão (Golden Week, de 29 de
abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) pode ocorrer um
maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais
lento nas estradas e o alto volume de pessoas que visitam os
monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de Alta
Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo de
bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um
bolso de mão. Caso a totalidade da bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus ou tren, nosso guia poderá enviar através do
serviço de pacotes expresso a bagagem dos passageiros que
levem consigo mais quantidade do que a autorizada. As despesas
decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão, sejam os incluídos
em seu circuito ou contratados de forma adicional, são realizados
em transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas
que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de todos
bem como suas preferências. Europamundo oferece aos nossos
clientes a oportunidade de saborear a comida local no destino
visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo de
cardápio de cada turnê no site "Minha Viagem".

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol, seguro
básico de viagem e café da manhã tipo
buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio,
Bairro tradicional de Gion em Quioto,
Dotonbori em Osaka.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo
Meiji, Templo Sensoji em Tóquio, Fushimi
Inari, Palacio Imperial, Templo de Kinkakuji
em Quioto, Templo de Todai-ji e Templo de
Horyu-ji em Nara.
• Trem Alta Velocidade: Tóquio - Quioto.
• 03 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Tóquio, Tóquio, Nara.
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Entradas: Templo Engyo-ji em Engyo-ji,
Castelo em Himeji, Korakuen Garden em
Okayama, Templo Itsukushima, Museu
Memorial da Paz em Hiroshima.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima.
• Funicular: Monte Shosa em Engyo-ji.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Himeji, Hiroshima.
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MAIS DE 15 DIAS

• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Trem Alta Velocidade: Hiroshima - Tóquio.

ATÉ 15 DIAS

(OPÇ. 3) TÓQUIO, QUIOTO E HIROSHIMA FIM TÓQUIO.
DIAS 1 - 6 COMO EM OPÇ. 2
07 DOM. Hiroshima - Tóquio.Translado à estação para tomar o TREM BALA com destino a TÓQUIO. Em quatro horas faremos os 800 quilômetros que separam ambas as cidades. Chegada a Tóquio
por volta das 14h00
Fim da viagem. Verifique a hora do seu voo, caso necessite de uma noite adicional. Transfer para o aeroporto
não incluído. Nosso guia irá aconselhá-lo sobre o melhor
transporte público para a sua realização.
Nota: En caso de ter adquirido noites extras em Tóquio, o
traslado desde a estação de Tóquio a sua chegada para o
hotel não está incluído.

1383
1383
1383

CENTRAL

07 DOM. Hiroshima.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

€
€
€

Opção 3
ID: 19315
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06 SAB. Okayama- Kurashiki- HiroshimaItsukushima- Hiroshima.Sairemos rumo a KURASHIKI, cidade que apresenta um
centro histórico muito bem conservado. Tempo para passear neste encantador vilarejo com uma atmosfera do
passado. Seguiremos para HIROSHIMA, cidade tristemente conhecida pelo bombardeio atômico sofrido em
1945 que destruiu por completo a cidade; passearemos
pelo Memorial da Paz, pela cúpula da bomba e visitaremos o impressionante Museu da Paz. Depois da guerra
buscaremos a paz, embarcaremos em um ferry boat para
a ilha “onde convivem homens e Deuses”, com o santuário
de ITSUKUSHIMA dedicado à guardiã dos mares, construído parcialmente sobre o mar. Tempo para visitar o templo, passear pelo seu bonito centro e almoçar. Retorno ao
nosso hotel em Hiroshima. Jantar incluído.
Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar sem
afetar o seu conteúdo.

T.Alt
T. Med
T.Baix

Opção 2
ID: 19314
DBL
IND

MEDITERRÂNEO

(OPÇ. 2) TÓQUIO, QUIOTO E HIROSHIMA
DIAS 1 - 4 COMO EM OPÇ. 1
05 SEX. Osaka - Engyo-ji - Himeji - Okayama.Sairemos ao Monte SHOSHA, onde se encontra o complexo de templos de ENGYO-JI com uma história de mais de
1.000 anos, onde foi filmado “o último Samurai”. Subida
de teleférico. Sairemos rumo a HIMEJI, ingresso incluído
para visitar o seu imenso castelo que exibe a arquitetura
dos castelos japoneses. Almoço incluído em um restaurante local. Continuaremos rumo a OKAYAMA, visitaremos Korakuen, um dos mais belos jardins do Japão, com
seus lagos, cachoeiras e tradicionais casa de chá.

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID: 19313
DBL
IND

ATLÂNTICO

03 QUA. Tóquio- Quioto.Viajaremos de TREM BALA para QUIOTO. Sairemos logo
cedo, em pouco mais de duas horas nosso trem faz quase
500 km, ou seja, a distância que separa as duas cidades.
Disporemos de todo o dia na cidade sede da corte
Imperial e antiga capital do Japão de 794 a 1868. Esta
localidade, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a
única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal motivo conserva seu riquíssimo patrimônio
artístico; em Quioto foi assinado, em 1997, o protocolo
que busca limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Faremos uma visita panorâmica à cidade com guia
local; durante a visita conheceremos (ingressos incluídos) o maravilhoso Santuário Xintoísta de Fushimi
Inari; o Templo de Kinkakuji e o Palaço Imperial.
Posteriormente disporemos de tempo para passear em
GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular por
causa de suas Gueixas. Tempo livre.

05 SEX. Osaka.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

Out.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dez.20:
07, 14, 21, 28
Jan.21:
04, 11, 18, 25
Fev.21:
01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

PENINSULA IBÉRICA

02 TER. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa
cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas
repletas de paz. Faremos uma breve parada no Templo de
Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de
Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de Jizos,
divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs
das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento
mais abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de Meiji
dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante
Avenida de Omotesando. Contornaremos a parte mais
bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma
parada para visitar a famosa Ponte de Nijubashi.
Atravessaremos o bairro de Akihabara, a “Cidade
Elétrica”, o centro do Mangá e Anime japonês; passaremos
junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês.
Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o
Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído
em um restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

04 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico
templo budista construído em 752 onde se destaca o
Buda Gigante, sendo delicioso fotografar, acariciar e alimentar os cervos que passeiam pelo seu parque. Almoço
incluído. Posteriormente sairemos para conhecer o templo budista de HORYU-JI, Patrimônio da Humanidade,
um complexo que conta com seminário, mosteiro e templos, seu principal pagode é um dos edifícios de madeira
mais antigos que se conservam no mundo, também é
considerado o templo budista mais antigo do Japão e um
importante lugar de culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para o
começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a
segunda do Japão. Faremos um passeio por Dotonbori,
bairro repleto de luzes e atividades à noite.

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28

ECONÔMICA

(OPÇ. 1) TÓQUIO, QUIOTO E OSAKA
01 SEG. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira
e alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola, embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à
sua espera. O mesmo lhe proporcionará as informações
básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que
efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois
disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô
(bilhetes incluídos) em direção à região de Shinjuku. O
metrô de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku
sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você
poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos dar
um passeo até o restaurante. Shinjuku é uma das áreas
com mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de
boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel,
novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:

MAIS INCLUÍDO

Tóquio, Quioto e Osaka
Tóquio, Quioto e Hiroshima Opção 2
Tóquio, Quioto e Hiroshima fim Tóquio Opção3
Opção 1
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O

NLINE
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ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO
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13, 27
11, 25
08, 22
06, 20
03, 17, 31
14, 28
12, 26

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

O
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PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
DBL

ID: 19316

INDIV

T.Alt

€ 3245

3915

T. Med

€ 3287

3957

Opção 2
DBL

ID: 19317

INDIV

T.Alt

€

4117

4963

T. Med

€ 4154

5000

HOTÉIS PREVISTOS

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web "Minha Viagem".
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QUIOTO, Jardim de Bambu

Centro e norte do Japão-fim Sapporo Opção 1

Centro e norte do Japão

(OPÇ. 1) CENTRO E NORTE DO JAPÃO FIM SAPPORO
01 SEG. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira
e alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola, embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à
sua espera. O mesmo lhe proporcionará as informações
básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que
efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois
disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô
(bilhetes incluídos) em direção à região de Shinjuku. O
metrô de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku
sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você
poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos dar um
passeo até o restaurante. Shinjuku é uma das áreas com
mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel, novamente
de metrô, acompanhados de nosso guia.
02 TER. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa
cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas
repletas de paz. Faremos uma breve parada no Templo de
Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de
Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de Jizos,
divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs
das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso
Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento
mais abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de Meiji
dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa.
Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante Avenida
de Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do
Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para
visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o
bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá
e Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio
de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos nossa visita em
Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa rua
Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local.
Retorno ao hotel.
Tarde livre.

Opção 2

NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.
03 QUA. Tóquio- Quioto.Viajaremos de TREM BALA para QUIOTO. Sairemos logo
cedo, em pouco mais de duas horas nosso trem faz quase
500 km, ou seja, a distância que separa as duas cidades.
Disporemos de todo o dia na cidade sede da corte Imperial
e antiga capital do Japão de 794 a 1868. Esta localidade,
durante a Segunda Guerra Mundial, foi a única grande
cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal motivo
conserva seu riquíssimo patrimônio artístico; em Quioto foi
assinado, em 1997, o protocolo que busca limitar as emissões de gases de efeito estufa. Faremos uma visita panorâmica à cidade com guia local; durante a visita conheceremos (ingressos incluídos) o maravilhoso Santuário
Xintoísta de Fushimi Inari; o Templo de Kinkakuji e o
Palaço Imperial. Posteriormente disporemos de tempo
para passear em GION, o tradicional bairro cheio de vida e
popular por causa de suas Gueixas. Tempo livre.
04 QUI. Quioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.Entre belas paisagens rurais viajaremos para TSUMAGO,
pequeno vilarejo de madeira, um dos mais bonitos do Japão.
Tempo livre para passear. Almoço incluído em um restaurante local. Seguiremos, posteriormente, MATSUMOTO, cidade turística onde visitaremos seu impressionante castelo do
século XVI, conhecido como “o castelo dos corvos”.
Continuaremos rumo a NAGANO, alojamento.
05 SEX. Nagano- Parque dos Macacos- Kusatsu- Ikaho
Onsen.Em NAGANO conheceremos o Zenko-ji, lugar de peregrinação onde se encontra a primeira imagem budista do Japão.
Incluiremos para nossos viajantes a cerimônia Gomakuyo
para atrair a sorte. Depois disso conheceremos os belíssimos Alpes Japoneses, entre altas montanhas seguiremos
rumo ao Parque dos Macacos de JIGOKUDANI, incluiremos
o almoço e passearemos entre seus bosques com seus rios e
fontes de águas termais onde residem e se banham as colônias de macacos japoneses. Posteriormente, paisagens de
alta montanha (chegaremos aos 2172 metros) belíssimas,
passaremos junto dos vulcões semiativos. KUSATSU, atrativa cidade termal, sua praça central está cheia de vida.
Assistiremos ao espetáculo de Yumomi, ingresso incluído,
suas atrizes e seus cantos nos falam do método tradicional
que existia para esfriar as águas termais. Posteriormente
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• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Entradas: Museu de Vulcanologia, Museu
Cultura Ainu em Porotokotan, Conjunto de
Templos em Yamadera, Museu do Saquê em
Yonezawa, Mansão Samurai Aizu Bukeyashiki
em Aizuwakamatsu, Antiga pedreira em Oya
Museum.
• Ferry: Tomakomai - Sendai.
• 03 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Porotokotan, Ferry Tomakomai Sendai,
Yamadera.

ATÉ 15 DIAS

13 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya Museum- Tóquio.Em AIZUWAKAMATSU visitaremos a MANSÃO SAMURAI,
conheceremos esta bela mansão histórica onde aprenderemos sobre os guerreiros Samurais. Depois disso passearemos pelo jardim do Castelo, talvez possamos ver as crianças praticando artes marciais no Dojo. Subiremos ao
Iimoriyama, aqui veremos as esculturas doadas por
Mussolini e nos falarão sobre as crianças mártires desta
cidade. Continuaremos nosso trajeto para OUCHI-JUKU,
um vilarejo muito pitoresco de casas tradicionais com
telhados de palha, tempo para almoçar. Após o almoço (não
incluido) viajaremos para OYA-MUSEUM, antigas pedreiras
simplemente impressionantes. TÓQUIO – Chegada prevista
para o final do dia-.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para
saber se vai precisar de uma noite adicional. Translado de
saída para o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor transporte público para seu deslocamento.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Otaru e Colina de Buda em Sapporo.
• Barco: Cruzeiro Matshushima.
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto,
Sapporo.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio, Bairro
tradicional de Gion em Quioto.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji em Tóquio, Fushimi Inari,
Palacio Imperial, Templo de Kinkakuji em
Quioto, Castelo do Matsumoto, Templo Zenkoji, Cerimônia Gomakuyo,Parque dos Macacos
em Jigokudani em Nagano, Espetáculo de
Yumomi em Kusatsu, Templo Toshogu,
Mausoléu Taiyuinbyo em Nikko., Chá tradicional em Matshushima, Chusonji, pratica zen
nos jardins do Templo Motsuji e Templo
Takkoku no Iwaya, Castelo em Hirosaki, Museu
Nebuta em Aomori, Torre Goryokaku em
Hakodate, Santuário Hokkaido Jingu e Kito
oração em Sapporo.
• Ferry: Aomori-Hakodate (Ilha de Hokkaido).
• Funicular: Monte Hakodate.
• Trem Alta Velocidade: Tóquio - Quioto.
• 09 Almoços ou Jantares Incluidos em: Tóquio,
Tóquio, Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen,
Matsushima, Aomori, Onuma, Sapporo.

CENTRAL

12 SEX. Sendai- Yamadera- Yonezawa- Aizuwakamatsu.Chegaremos por volta das 10h00 da manhã ao porto de
Sendai e continuaremos rumo a YAMADERA, um belo conjunto de templos fundados há mais de 1.000 anos nas montanhas, entre bosques com árvores imensas. Tempo para
conhecer este lugar mágico. Almoço incluído. Posteriormente
continuaremos rumo a YONEZAWA, estaremos em uma das
principais regiões produtoras de Saquê, visitaremos o Museu
do Saquê, com sua pequena destilaria. Continuaremos entre
belas paisagens para AIZUWAKAMATSU. Alojamento.

O PREÇO INCLUI

NÓRDICA

09 TER. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- Sapporo.De manhã conheceremos o impressionante e agitado mercado de peixe. Também subiremos à torre GORYOKAKU, com
uma vista impressionante, onde poderemos observar a
forma de estrela da fortaleza de Hakodate. Tempo livre
para passear pela região do castelo antes de seguir para
ONUMA. Tempo livre neste magnífico espaço turístico, com
uma infinidade de pequenas ilhas onde você poderá passear de barco, caminhar entre as ilhas e Almoço incluido em
um restaurante local.
à tarde continuaremos pelo oceano rumo a NOBORIBETSU,
um espaço vulcânico impressionante, caminharemos entre
fumarolas no Jigoku Dani (Vale do Inferno), admiraremos o
lago cheio de fumarola de Oyunuma, seguiremos pela trilha

(OPÇ. 2) CENTRO E NORTE DO JAPÃO
DIAS 1 - 10 COMO EM OPÇ. 1
11 QUI. Sapporo- -Toyako Onsen- Usu -Porotokotan Ferry Tomakomai Sendai.Entre belas paisagens do interior da ilha de Hokkaido, lagos e
montanhas, chegaremos à cidade balnear de TOYAKO, ao pé
do impressionante vulcão e na ribeira de um bonito lago que
ocupa um antiga cratera. Tempo para passear junto à sua
ribeira. Visitaremos o museu de vulcanologia que nos recorda
as erupções ocorridas nessa região. Depois disso tomaremos
o teleférico rumo ao topo do vulcão USU, tempo para caminhar pela área vulcânica composta por paisagens magníficas. Almoço incluído em um restaurante local. Continuaremos
rumo a Shiraoi onde visitaremos o POROTOKOTAN, museu
aldeia Ainu, onde conheceremos a cultura do vilarejo dos
esquimós que habitavam a ilha antes da chegada dos japoneses. Continuaremos rumo a TOMAKOMAI, onde embarcaremos em um moderno ferry noturno. Acomodação em
camarotes duplos com banheiro privativo. Jantar incluído.
Noite navegando no oceano Pacífico.

MEDITERRÂNEO

08 SEG. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate.Em uma região com belas paisagens viajaremos rumo a
HIROSAKI, onde visitaremos seu castelo localizado em um
belo parque onde na primavera florescem mais de 2.500
cerejeiras. Depois disso seguiremos rumo a AOMORI, capital
provincial na baía de Mutsu. Conheceremos o Museu
Nebuta, aprenderemos sobre a tradição japonesa de festas
que nos recordam o carnaval, com seus carros pintados e
iluminados. Almoço incluído em um restaurante local.
Posteriormente embarcaremos de ferry para cruzar a ilha
de HOKKAIDO, onde você poderá desfrutar de uma bonita
travessia de pouco mais de três horas e meia. HAKODATE –
Chegada-. Antes de ir ao hotel subiremos à Montanha
Hakodate que oferece uma vista impressionante.
Desceremos da montanha de teleférico. Disporemos de
tempo no belo centro histórico destinado a pedestres, onde
poderemos observar a influência de outras culturas nesta
cidade (igreja ortodoxa russa, igrejas cristãs).

11 QUI. Sapporo.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

ATLÂNTICO

07 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- Morioka.Sairemos rumo à maravilhosa cidade de MATSUSHIMA, na
baía das “Mil Ilhas”, no Oceano Pacífico, considerada uma
das cidades paisagísticas mais bonitas do Japão. Ao chegar,
em uma magnífica “casa de chá” que aponta para o mar,
tomaremos um chá tradicional enquanto nosso guia irá
orientá-los sobre a cidade. Depois disso faremos um cruzeiro de aproximadamente 50 minutos. Almoço incluído.
Seguiremos para HIRAIZUMI, conheceremos seus templos –
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO –, Takkoko No
Iwaya, escavado na rocha no ano de 801. Depois disso, o
magnífico conjunto de templos budistas de Chusonji.
Descansaremos nos jardins do Templo Motsuji, onde faremos uma prática Zen com todos os viajantes. Seguiremos
rumo à MORIOKA, a agradável capital da província de
Iwate. Alojamento e tempo livre.

10 QUA. Sapporo- Colina de Buda -Otaru- Sapporo.Faremos uma visita à cidade com paradas junto à torre do
relógio e à avenida-parque de Odori Koen cuja torre de televisão se destaca. Conheceremos o bonito Santuário Xintoísta
de Hokkaido Jingu, faremos um Kito, oração cerimonial
onde agradeceremos a viagem efetuada. Conhecemos a
COLINA DE BUDA, novo centro de arquitetura de vanguarda
inaugurado em 2015. A colina coberta de lavandas mantém a
gigantesca estátua de Buda, no complexo também veremos
a réplica das estátuas Moai (Ilha de Páscoa). Seguiremos para
OTARU, pequena cidade que nos recorda a Europa, com suas
ruas cheias de vida comercial, seu antigo canal e seus pequenos museus. Almoço incluído em um restaurante local.
Retorno a Sapporo por volta das 15h30. Tarde livre.

PENINSULA IBÉRICA

06 SAB. Ikaho- Nikko- Sendai.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo
visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu
onde se destaca a sala com o som do dragão. Conheceremos
o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço impressionante cheio
de paz. Também faremos um passeio junto do rio, em
Kanmangafuchi, centenas de Jizos nos observam!
Disporemos de tempo livre no centro da cidade antes de sair
para SENDAI, moderna e ativa cidade com mais de um
milhão de habitantes. Você poderá passear e jantar em seu
ativo e efervescente centro.

junto ao rio de águas quentes até o espaço onde você poderá tomar um banho para os pés.- Posteriormente continuaremos rumo a SAPPORO.- Chegaremos à bela capital, localizada ao norte do Japão, já no final do dia.-

ECONÔMICA

faremos um passeio pelo parque da cidade que conta com
um Onsen ao ar livre.
Continuaremos rumo a IKAHO, pitoresca cidade termal, passearemos pelo seu centro histórico com suas ruas compostas
por escadas. Nosso alojamento será em um RYOKAN, hotel de
estilo japonês onde sugerimos que aproveite para desfrutar
de seus banhos. Jantar tradicional japonês incluído.
NOTA: No outono, dependendo da abundância de frutos nas
montanhas, é imprevisível o movimento dos macacos. Se os
macacos não descerem ao parque, este poderia estar fechado. A visita de Kusatsu e o espetáculo de Yumoni seriam
cancelados por fatores climáticos, desde novembro até abril.

MAIS INCLUÍDO

SAPPORO Festival da neve

Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar
quartos duplos com cama de casal. Na maioria das
vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais
em Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05 de
mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) pode ocorrer um
maior atraso nas visitas programadas devido ao
trânsito mais lento nas estradas e o alto volume de
pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e
de trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada
por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso
de mão. Caso a totalidade da bagagem não caiba
nos bagageiros do ônibus ou tren, nosso guia
poderá enviar através do serviço de pacotes
expresso a bagagem dos passageiros que levem
consigo mais quantidade do que a autorizada. As
despesas decorrentes de tais envios deverão ser
pagas pelos viajantes portadores do referido
excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão,
sejam os incluídos em seu circuito ou contratados
de forma adicional, são realizados em transporte
compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos
dificultam a satisfação de todos bem como suas
preferências. Europamundo oferece aos nossos
clientes a oportunidade de saborear a comida
local no destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você poderá
encontrar a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha Viagem".
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ORIENTE MEDIO

ESPANHOL

DESDE

1463€-DÍAS 7/15
DATAS DE SAÍDA
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
T.Alt
T. Med
T.Baix

ID: 19318
DBL
€ 1463
€ 1463
€ 1463

Opção 2
IND

ID: 19319
DBL
IND

1862

3856

4760

1862

3856

4760

1862

3830

4734

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em
um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar
quartos duplos com cama de casal. Na maioria
das vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05
de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) pode ocorrer um maior atraso nas visitas programadas
devido ao trânsito mais lento nas estradas e o
alto volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus
e de trem de Alta Velocidade é limitado e isso
condiciona o número máximo de bagagem
autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus
ou tren, nosso guia poderá enviar através do
serviço de pacotes expresso a bagagem dos
passageiros que levem consigo mais quantidade
do que a autorizada. As despesas decorrentes de
tais envios deverão ser pagas pelos viajantes
portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão,
sejam os incluídos em seu circuito ou contratados de forma adicional, são realizados em
transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos
dificultam a satisfação de todos bem como suas
preferências. Europamundo oferece aos nossos
clientes a oportunidade de saborear a comida
local no destino visitado, no entanto, outras
refeições são de cozinha internacional. Você
poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo
de cardápio de cada turnê no site "Minha
Viagem".
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De Seul para Hiroshima
Luzes do Japão e Coréia

Opção 1
Opção 2

01 SEG. Seul (chegada).Bem-vindos à Coreia! Translado ao seu hotel. Encontro
com seu guia.
No final da tarde começaremos a conhecer este fascinante
país, com nosso guia iremos no moderno e eficiente Metrô
(nos ensinarão como usar este transporte público) rumo a
City Hall para visitar este edifício que tem forma de
Tsunami. Também veremos, em frente da prefeitura, o
Palácio Deoksugung, iluminado à noite e que nos permite
apreciar juntos a tradição e a modernidade neste país.
Posteriormente, caminhando, iremos dali para o bairro de
Myeongdong, um lugar com uma vida intensa e a maior
zona comercial da Coreia, seu nome significa ´túnel brilhante´. Jantar incluído em um restaurante local.
Alojamento.

04 QUI. Jeonju- Haeinsa- Daegu- Busan.Entre paisagens montanhosas cobertas de bosques chegaremos a HAEINSA, templo budista construído no ano 802
onde se guarda o Tripitaka, a mais completa coleção de
textos budistas esculpida em 80 000 blocos de madeira.
Visitaremos o templo e o museu acerca do Tripitaka.
Continuaremos rumo a DAEGU onde conheceremos o mercado de remédios tradicionais – com suas diferentes ervas,
destacando-se o Ginseng- e o museu de remédios orientais. Almoço incluído. Continuaremos rumo a BUSAN.
Chegada a moderníssima segunda cidade da Coreia, cidade costeira com grandes arranha-céus e muita animação.
Passaremos um tempo no fantástico complexo Doosan
Haeundae, com seus arranha-céus de mais de 300 metros
e sua marina. Alojamento.

02 TER. Seul.Hoje incluiremos uma longa visita de aproximadamente
cinco horas à cidade Seul. Conheceremos o Palácio
Changdeokgung, declarado Patrimônio da Humanidade,
um complexo de palácios dentro de um grande parque.
Depois disso passearemos pelo Bukchon Hanok Village,
uma aldeia histórica tradicional formada por pequenas
moradias. Posteriormente conheceremos o Memorial da
Guerra, um museu incrível sobre a guerra que relata os
conflitos vividos na Coreia ao longo da história, especialmente sobre a guerra da Coreia na qual participaram com as Nações Unidas - soldados de vários países. Almoço
incluído em restaurante local. Continuamos até o distrito
de Gangnam, uma das regiões mais frequentadas da cidade, onde há inúmeros shoppings e entretenimento. Para
finalizar, pararemos em LOTTE WORLD TOWER, um edifício
impressionante de 550 metros de altura, onde você disporá de tempo para subir à torre ou passear pelo seu parque
ou shoppings de luxo (entrada não incluida). Retorno ao
Hotel e Tarde livre.

05 SEX. Busan - Haedong Yonggung - Busan - Ferry
Busan Shimonoseki.Saída cedo de Busan para visitar o Templo de HAEDONG
YONGGUNG, templo budista do século XIV localizado ao
lado do mar. Retorno a Busan. Estaremos na segunda cidade da Coreia, com uma vida vibrante. Conheceremos o
Memorial das Nações Unidas, com seu cemitério onde se
encontram enterradas pessoas de vários países.
Visitaremos o maior mercado de peixe deste país que se
encontra junto do porto de Nampo. Almoço incluído.
Posteriormente, caminharemos dali para o Yongdusan
Park com seu imenso pagode de 120 metros. Traslado ao
porto para efetuar os trâmites para embarcar (Nota:Tempo
límite para realizar o check in é até as 17:30 horas). Noite no
ferry boat (saída prevista as 21.00 hrs) atravessando o mar
do Japão, camarotes duplos com banheiro.
Nota: Devido à limitada capacidade nos camarotes duplos
do ferry-boat, em algumas ocasiões tomaremos o ferry-boat rápido que sai de Busan às 15h00 chegando a FUKUOKA
por volta das 18h30 (atravessaremos a fronteira, tempo
livre em Fukuoka e alojamento em hotel)

03 QUA. Seul- Suwon- Jeonju.Conheceremos em Seul o Palácio Gyeongbokgung, uma
obra impressionante com 600 anos de história, onde poderemos assistir, caso seja realizada, à cerimônia da Troca de
Guarda. Depois sairemos de Seul rumo ao sul de Corea.
Chegada a SUWON, a antiga capital da Coreia, conhecida
pelas suas incríveis muralhas declaradas Patrimônio da
Humanidade. Visitaremos o Museu Samsung Innovation,
conheceremos a história dessa incrível empresa tecnológica.
Nota: A visita ao Museu Samsung Innovation não sempre
estará garantida. Caso não possa ser efetuada visitaremos
o Samsung D´light em Seul.
Antes de sair dessa cidade, conheceremos a impressionante muralha com suas fortificações e visitaremos o Palácio
de Verão Hwaseong Haenggung. Almoço incluído.
Continuamos a JEONJU, conheceremos com nosso guía
seu fascinante centro histórico (Hanok Village), com todas
as suas pitorescas casinhas, suas lojas tradicionais e galerias de arte. Tempo livre depois do passeio.

06 SAB. Ferry Busan Shimonoseki - ShimonosekiIwakuni- Itsukushima- Hiroshima.Chegada às 8h00 ao porto de Shimonoseki (café da manhã
não incluído), passaremos pela fronteira. Viajaremos rumo
a IWAKUNI, pequena cidade na qual passaremos pela sua
bonita e histórica ponte Kintai-Kyo.
Seguiremos para Miyajima, embarcaremos em um ferry
rumo à ITSUKUSHIMA, a ilha “onde convivem homens e
Deuses”, com seu santuário dedicado à guardiã dos mares,
construído parcialmente sobre o mar. Tempo para visitar o
templo, passear pelo seu bonito centro e almoçar.
Seguiremos para HIROSHIMA, cidade tristemente conhecida pelo bombardeio atômico sofrido em 1945 que destruiu
por completo a cidade; passearemos pelo Memorial da
Paz; pela cúpula da bomba e visitaremos o impressionante
Museu da Paz. Jantar incluído.
07 DOM. Hiroshima.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

AMÉRICA

1

IKAHO
NAGANO 1 1

Jeonju
Haeinsa

Busan 1

TAKAMATSU
RITSURIN

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol, seguro básico de viagem e café da manhã
tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Seul.
• Traslado
Noturno:
Bairro
de
Myeongdong en Seúl.
• Entradas: Metrô, Changdeokgung
Palace, Memorial da Guerra em Seul,
Palácio de Qyeongbokgung em Seul,
Hwaseong Haenggung, Museu Samsung
Innovation nao sempre garantido em
Suwon, Hanok Village em Jeonju,
Templo Budista em Haeinsa, Doosan
Haeundae, Templo Haedong Yonggung,
Memorial das Nacões Unidas e
Yongdusan Park em Busan, Kintaikyo
em Iwakuni, Templo Itsukushima, Museu
Memorial da Paz em Hiroshima.
• Ferry: Busan Shimonoseki (ferry noturno), Hiroshima- Miyajima.
• 06 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Seul, Seul, Suwon, Daegu, Busan,
Hiroshima.

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS
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CENTRAL

15 SEG. Tóquio.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

NÓRDICA

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Quioto, Tóquio.
• Traslado Noturno: Bairro tradicional de
Gion em Quioto.
• Entradas: Dogo Onsen, Templo Ishiteji
em Matsuyama, Santuário sintoísta em
Kotohira, Jardins Ritsurin, Ponte de
Naruto, Museu Memorial do Terremoto
em Kobe, Mausoléu de Okuno,Templo de
Kongobu-ji e Ajikan ou Zazen meditação
no Monte Koya, Santuário Fushimi Inari,
Palácio Imperial, Templo de Kinkaku-ji
em Quioto, Castelo do Matsumoto,
Templo
Zenko-ji,
Cerimônia
Gomakuyo,Parque dos Macacos em
Jigokudani em Nagano, Espetáculo de
Yumomi em Kusatsu, Templo Toshogu,
Mausoléu Taiyuinbyo em Nikko, Templo
Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji em
Tóquio.
• Ferry: Hiroshima- Matsuyama.
• Funicular: Castelo de Matsuyama em
Matsuyama.
• 08 Almoços ou Jantares incluidos em:
Matsuyama, Takamatsu, Monte Koya,
Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen, Tóquio,
Tóquio.

MEDITERRÂNEO

11 QUI. Quioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.Entre belas paisagens rurais viajaremos para TSUMAGO,
pequeno vilarejo de madeira, um dos mais bonitos do
Japão. Tempo livre para passear. Almoço incluído em um
restaurante local. Seguiremos, posteriormente,
MATSUMOTO, cidade turística onde visitaremos seu
impressionante castelo do século XVI, conhecido como “o
castelo dos corvos”. Continuaremos rumo a NAGANO,
alojamento.

14 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade
simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus
bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz.
Faremos uma breve parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio. Destacamse as centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em
pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo
seguiremos para o famoso Cruzamento de Shibuya, que
dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo.
Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do
imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso
ônibus pela elegante Avenida de Omotesando.
Contornaremos a parte mais bonita do Palácio Imperial e dos
jardins. Faremos uma parada para visitar a famosa Ponte de
Nijubashi. Atravessaremos o bairro de Akihabara, a “Cidade
Elétrica”, o centro do Mangá e Anime japonês; passaremos
junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês.
Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo
Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um
restaurante local. Retorno ao hotel. Tarde livre.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes
incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de
Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o
centro de transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver
as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz
transporte coletivo. Shinjuku é uma das áreas com mais
vida noturna da cidade. Jantar incluído em um restaurante
local e retorno ao hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

O PREÇO INCLUI

ATLÂNTICO

10 QUA. Monte Koya- Quioto.Café da manhã japonês no templo. Sairemos logo cedo para
QUIOTO, disporemos de todo o dia na cidade que foi capital
do Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede da
corte Imperial. Esta cidade, durante a Segunda Guerra
Mundial, foi a única grande cidade japonesa que não foi
bombardeada, por tal motivo conserva seu riquíssimo patrimônio artístico; em Quioto foi assinado em 1997 o protocolo
que busca limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Faremos uma visita aos principais pontos da cidade.
Conheceremos o maravilhoso Santuário Xintoísta de
Fushimi Inari; o Palácio Imperial e o Templo de Kinkaku-ji,
“o pavilhão de ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio por GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular
devido às suas Gueixas. Tempo livre.

13 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu onde se
destaca a sala com o som do dragão. Conheceremos o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço impressionante cheio de paz.
Também faremos um passeio junto do rio, em Kanmangafuchi,
centenas de Jizos nos observam! Disporemos de tempo livre
no centro da cidade antes de retornar a TÓQUIO.- Chegada a
Tóquio por volta das 18h30.-

Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web "Minha Viagem".

PENINSULA IBÉRICA

09 TER. Kobe- Osaka- Monte Koya.Em KOBE visitaremos o Museu Memorial do Terremoto, um
lugar para lembrar o trágico sismo que devastou a cidade em
1995 e sua reconstruçao perfeita. Nota: Em algumas datas
específicas a entrada ao Museu do Terremoto poderá ser modificada pelo Museu do Saquê ou pela subida à Torre do Kobe.
Continuaremos rumo a OSAKA. Sairemos da cidade rumo à
montanha sagrada de KOYA, o centro mais importante do
Budismo Shingon do Japão. Neste monte, lugar mágico de
peregrinação, existem 120 templos e mosteiros, visitaremos
o Mausoléu de Okuno, lugar espiritual e imenso cemitério na
natureza com mas de 200 000 túmulos. Visitaremos o
Templo de Kongobuji construído em 1593.
Nesta noite nos alojaremos em um mosteiro budista. Os
monges nos proporcionarão uma prática de meditação zen
(Ajikan). Jantar incluído (comida vegetariana). Caso você
deseje poderá assistir, de madrugada, à cerimônia religiosa
realizada no templo.
Nota: Consideramos que o alojamento no mosteiro é uma
experiência de grande valor. Os quartos existentes são simples, sem banheiro privativo, de estilo tradicional japonês
com tatames. Os banheiros são comuns.

HOTÉIS PREVISTOS

ECONÔMICA

08 SEG. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- NarutoKobe.Sairemos rumo a KOTOHIRA, Santuário Xintoísta dedicado
ao Deus dos marinheiros, lugar de peregrinação edificado
no Monte Zosu, o acesso é feito subindo 785 escadas.
Posteriormente, em TAKAMATSU visitaremos RITSURIN, um
dos jardins mais bonitos do Japão. Almoço incluído em um
restaurante local. Depois disso, em NARUTO, uma ponte
impressionante cruza o mar, pararemos para conhecer a
construção e caminhando em seu chão de vidro veremos
impressionantes redemoinhos no mar a 45 metros de altura.
A estrada conta com uma grande beleza paisagística, posteriormente atravessaremos grandes pontes entre ilhas
sobre o mar. Chegada a KOBE, alojamento.

12 SEX. Nagano- Parque dos Macacos- Kusatsu- Ikaho
Onsen.Em NAGANO conheceremos o Zenko-ji, lugar de peregrinação onde se encontra a primeira imagem budista do Japão.
Incluiremos para nossos viajantes a cerimônia Gomakuyo
para atrair a sorte. Depois disso conheceremos os belíssimos Alpes Japoneses, entre altas montanhas seguiremos
rumo ao Parque dos Macacos de JIGOKUDANI, incluiremos
o almoço e passearemos entre seus bosques com seus rios e
fontes de águas termais onde residem e se banham as colônias de macacos japoneses. Posteriormente, paisagens de
alta montanha (chegaremos aos 2172 metros) belíssimas,
passaremos junto dos vulcões semiativos. KUSATSU, atrativa cidade termal, sua praça central está cheia de vida.
Assistiremos ao espetáculo de Yumomi, ingresso incluído,
suas atrizes e seus cantos nos falam do método tradicional
que existia para esfriar as águas termais. Posteriormente
faremos um passeio pelo parque da cidade que conta com
um Onsen ao ar livre.
Continuaremos rumo a IKAHO, pitoresca cidade termal, passearemos pelo seu centro histórico com suas ruas compostas
por escadas. Nosso alojamento será em um RYOKAN, hotel de
estilo japonês onde sugerimos que aproveite para desfrutar
de seus banhos. Jantar tradicional japonês incluído.
NOTA: No outono, dependendo da abundância de frutos nas
montanhas, é imprevisível o movimento dos macacos. Se os
macacos não descerem ao parque, este poderia estar fechado. A visita de Kusatsu e o espetáculo de Yumoni seriam
cancelados por fatores climáticos, desde novembro até abril.

1 monte Koya
1
1
Matsuyama KOBE

MAIS INCLUÍDO

(OPÇ. 2) LUZES DO JAPÃO E CORÉIA
DIAS 1 - 6 COMO EM OPÇ. 1
07 DOM. Hiroshima- Matsuyama.Hoje tomaremos um barco rumo à ilha de Shikoku, travessia muito agradável de umas duas horas e meia, entenderemos o Japão, país formado por múltiplas ilhas. Em
MATSUYAMA, tomaremos o teleférico para subir ao seu
impressionante castelo. Almoço incluído em um restaurante local Depois disso visitaremos ISHITE-JI, belíssimo templo budista, lugar de peregrinação. No final da tarde iremos
ao DOGO ONSEN, ingresso incluído, tradicional banho japonês construído no século XIX.
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VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DESDE 3787€-DÍAS 15/18/22
DATAS DE SAÍDA
Opç. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
09, 23
07, 21
04, 18
01, 15
01, 15, 29

(Opç. 2 = Opç. 3)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:

06, 20
04, 18
01, 15, 29
13, 27
10, 24
07, 21
05, 19

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID: 19320

Opção 2 Opção 3
ID: 19321 ID: 19322

DBL

DBL

IND

IND

DBL

IND

T.Alt

€ 3835 4707

T. Med

€ 3835 4707 4734 5697 6138 7510

T.Baixa € 3787 4659

4713 5676 6112 7484

-

-

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em
um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em
ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar
quartos duplos com cama de casal. Na maioria
das vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05
de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) pode ocorrer um maior atraso nas visitas programadas
devido ao trânsito mais lento nas estradas e o
alto volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus
e de trem de Alta Velocidade é limitado e isso
condiciona o número máximo de bagagem
autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus
ou tren, nosso guia poderá enviar através do
serviço de pacotes expresso a bagagem dos
passageiros que levem consigo mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão,
sejam os incluídos em seu circuito ou contratados de forma adicional, são realizados em
transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos
dificultam a satisfação de todos bem como suas
preferências. Europamundo oferece aos nossos
clientes a oportunidade de saborear a comida
local no destino visitado, no entanto, outras
refeições são de cozinha internacional. Você
poderá encontrar a lista de restaurantes e o
tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha
Viagem".
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Coréia e Japão com o Monte Fuji Opção 1
Viajando pela Coréia e Japão Fim Sapporo Opção 2
Viajando pela Coréia e Japão Opção 3
01 SEG. Seul (chegada).Bem-vindos à Coreia! Translado ao seu hotel. Encontro com seu
guia.
No final da tarde começaremos a conhecer este fascinante país, com
nosso guia iremos no moderno e eficiente Metrô (nos ensinarão como
usar este transporte público) rumo a City Hall para visitar este edifício que tem forma de Tsunami. Também veremos, em frente da prefeitura, o Palácio Deoksugung, iluminado à noite e que nos permite
apreciar juntos a tradição e a modernidade neste país.
Posteriormente, caminhando, iremos dali para o bairro de
Myeongdong, um lugar com uma vida intensa e a maior zona comercial da Coreia, seu nome significa ´túnel brilhante´. Jantar incluído
em um restaurante local. Alojamento.
02 TER. Seul.Hoje incluiremos uma longa visita de aproximadamente cinco horas
à cidade Seul. Conheceremos o Palácio Changdeokgung, declarado
Patrimônio da Humanidade, um complexo de palácios dentro de um
grande parque. Depois disso passearemos pelo Bukchon Hanok
Village, uma aldeia histórica tradicional formada por pequenas
moradias. Posteriormente conheceremos o Memorial da Guerra, um
museu incrível sobre a guerra que relata os conflitos vividos na
Coreia ao longo da história, especialmente sobre a guerra da Coreia
na qual participaram - com as Nações Unidas - soldados de vários
países. Almoço incluído em restaurante local. Continuamos até o
distrito de Gangnam, uma das regiões mais frequentadas da cidade,
onde há inúmeros shoppings e entretenimento. Para finalizar, pararemos em LOTTE WORLD TOWER, um edifício impressionante de 550
metros de altura, onde você disporá de tempo para subir à torre ou
passear pelo seu parque ou shoppings de luxo (entrada não incluida).
Retorno ao Hotel e Tarde livre.
03 QUA. Seul- Suwon- Jeonju.Conheceremos em Seul o Palácio Gyeongbokgung, uma obra
impressionante com 600 anos de história, onde poderemos assistir, caso seja realizada, à cerimônia da Troca de Guarda. Depois
sairemos de Seul rumo ao sul de Corea. Chegada a SUWON, a
antiga capital da Coreia, conhecida pelas suas incríveis muralhas
declaradas Patrimônio da Humanidade. Visitaremos o Museu
Samsung Innovation, conheceremos a história dessa incrível
empresa tecnológica.
Nota: A visita ao Museu Samsung Innovation não sempre estará
garantida. Caso não possa ser efetuada visitaremos o Samsung
D´light em Seul.
Antes de sair dessa cidade, conheceremos a impressionante muralha
com suas fortificações e visitaremos o Palácio de Verão Hwaseong
Haenggung. Almoço incluído. Continuamos a JEONJU, conheceremos com nosso guía seu fascinante centro histórico (Hanok Village),
com todas as suas pitorescas casinhas, suas lojas tradicionais e
galerias de arte. Tempo livre depois do passeio.
04 QUI. Jeonju- Haeinsa- Daegu- Busan.Entre paisagens montanhosas cobertas de bosques chegaremos a
HAEINSA, templo budista construído no ano 802 onde se guarda o
Tripitaka, a mais completa coleção de textos budistas esculpida em
80 000 blocos de madeira. Visitaremos o templo e o museu acerca do
Tripitaka. Continuaremos rumo a DAEGU onde conheceremos o mercado de remédios tradicionais – com suas diferentes ervas, destacando-se o Ginseng- e o museu de remédios orientais. Almoço incluído. Continuaremos rumo a BUSAN. Chegada a moderníssima
segunda cidade da Coreia, cidade costeira com grandes arranha-céus e muita animação. Passaremos um tempo no fantástico complexo Doosan Haeundae, com seus arranha-céus de mais de 300
metros e sua marina. Alojamento.
05 SEX. Busan - Haedong Yonggung - Busan - Ferry Busan
Shimonoseki.Saída cedo de Busan para visitar o Templo de HAEDONG YONGGUNG,
templo budista do século XIV localizado ao lado do mar. Retorno a
Busan. Estaremos na segunda cidade da Coreia, com uma vida
vibrante. Conheceremos o Memorial das Nações Unidas, com seu
cemitério onde se encontram enterradas pessoas de vários países.
Visitaremos o maior mercado de peixe deste país que se encontra
junto do porto de Nampo. Almoço incluído. Posteriormente, caminharemos dali para o Yongdusan Park com seu imenso pagode de
120 metros. Traslado ao porto para efetuar os trâmites para embarcar (Nota:Tempo límite para realizar o check in é até as 17:30 horas).
Noite no ferry boat (saída prevista as 21.00 hrs) atravessando o mar
do Japão, camarotes duplos com banheiro.
Nota: Devido à limitada capacidade nos camarotes duplos do ferry-boat, em algumas ocasiões tomaremos o ferry-boat rápido que sai de
Busan às 15h00 chegando a FUKUOKA por volta das 18h30 (atravessaremos a fronteira, tempo livre em Fukuoka e alojamento em hotel)
06 SAB. Ferry Busan Shimonoseki - Shimonoseki- IwakuniItsukushima- Hiroshima.Chegada às 8h00 ao porto de Shimonoseki (café da manhã não
incluído), passaremos pela fronteira. Viajaremos rumo a IWAKUNI,
pequena cidade na qual passaremos pela sua bonita e histórica
ponte Kintai-Kyo.
Seguiremos para Miyajima, embarcaremos em um ferry rumo à

ITSUKUSHIMA, a ilha “onde convivem homens e Deuses”, com seu
santuário dedicado à guardiã dos mares, construído parcialmente
sobre o mar. Tempo para visitar o templo, passear pelo seu bonito
centro e almoçar. Seguiremos para HIROSHIMA, cidade tristemente
conhecida pelo bombardeio atômico sofrido em 1945 que destruiu
por completo a cidade; passearemos pelo Memorial da Paz; pela
cúpula da bomba e visitaremos o impressionante Museu da Paz.
Jantar incluído.
07 DOM. Hiroshima- Matsuyama.Hoje tomaremos um barco rumo à ilha de Shikoku, travessia muito
agradável de umas duas horas e meia, entenderemos o Japão, país
formado por múltiplas ilhas. Em MATSUYAMA, tomaremos o teleférico para subir ao seu impressionante castelo. Almoço incluído em um
restaurante local Depois disso visitaremos ISHITE-JI, belíssimo templo budista, lugar de peregrinação. No final da tarde iremos ao DOGO
ONSEN, ingresso incluído, tradicional banho japonês construído no
século XIX.
08 SEG. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- Naruto- Kobe.Sairemos rumo a KOTOHIRA, Santuário Xintoísta dedicado ao Deus
dos marinheiros, lugar de peregrinação edificado no Monte Zosu, o
acesso é feito subindo 785 escadas. Posteriormente, em TAKAMATSU
visitaremos RITSURIN, um dos jardins mais bonitos do Japão.
Almoço incluído em um restaurante local. Depois disso, em
NARUTO, uma ponte impressionante cruza o mar, pararemos para
conhecer a construção e caminhando em seu chão de vidro veremos impressionantes redemoinhos no mar a 45 metros de altura. A
estrada conta com uma grande beleza paisagística, posteriormente atravessaremos grandes pontes entre ilhas sobre o mar. Chegada
a KOBE, alojamento.
09 TER. Kobe- Osaka- Monte Koya.Em KOBE visitaremos o Museu Memorial do Terremoto, um lugar
para lembrar o trágico sismo que devastou a cidade em 1995 e sua
reconstruçao perfeita. Nota: Em algumas datas específicas a entrada
ao Museu do Terremoto poderá ser modificada pelo Museu do Saquê
ou pela subida à Torre do Kobe.
Continuaremos rumo a OSAKA. Sairemos da cidade rumo à montanha sagrada de KOYA, o centro mais importante do Budismo Shingon
do Japão. Neste monte, lugar mágico de peregrinação, existem 120
templos e mosteiros, visitaremos o Mausoléu de Okuno, lugar espiritual e imenso cemitério na natureza com mas de 200 000 túmulos.
Visitaremos o Templo de Kongobuji construído em 1593.
Nesta noite nos alojaremos em um mosteiro budista. Os monges nos
proporcionarão uma prática de meditação zen (Ajikan). Jantar
incluído (comida vegetariana). Caso você deseje poderá assistir, de
madrugada, à cerimônia religiosa realizada no templo.
Nota: Consideramos que o alojamento no mosteiro é uma experiência
de grande valor. Os quartos existentes são simples, sem banheiro privativo, de estilo tradicional japonês com tatames. Os banheiros são
comuns.
10 QUA. Monte Koya- Quioto.Café da manhã japonês no templo. Sairemos logo cedo para QUIOTO,
disporemos de todo o dia na cidade que foi capital do Japão desde o
ano de 794 até 1868 acolhendo a sede da corte Imperial. Esta cidade,
durante a Segunda Guerra Mundial, foi a única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal motivo conserva seu riquíssimo patrimônio artístico; em Quioto foi assinado em 1997 o protocolo
que busca limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Faremos uma visita aos principais pontos da cidade. Conheceremos
o maravilhoso Santuário Xintoísta de Fushimi Inari; o Palácio
Imperial e o Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão de ouro” com seus
magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio por
GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular devido às suas
Gueixas. Tempo livre.
11 QUI. Quioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.Entre belas paisagens rurais viajaremos para TSUMAGO, pequeno
vilarejo de madeira, um dos mais bonitos do Japão. Tempo livre para
passear. Almoço incluído em um restaurante local. Seguiremos, posteriormente, MATSUMOTO, cidade turística onde visitaremos seu
impressionante castelo do século XVI, conhecido como “o castelo dos
corvos”. Continuaremos rumo a NAGANO, alojamento.
12 SEX. Nagano- Parque dos Macacos- Kusatsu- Ikaho Onsen.Em NAGANO conheceremos o Zenko-ji, lugar de peregrinação onde
se encontra a primeira imagem budista do Japão. Incluiremos para
nossos viajantes a cerimônia Gomakuyo para atrair a sorte. Depois
disso conheceremos os belíssimos Alpes Japoneses, entre altas montanhas seguiremos rumo ao Parque dos Macacos de JIGOKUDANI,
incluiremos o almoço e passearemos entre seus bosques com seus
rios e fontes de águas termais onde residem e se banham as colônias
de macacos japoneses. Posteriormente, paisagens de alta montanha
(chegaremos aos 2172 metros) belíssimas, passaremos junto dos vulcões semiativos. KUSATSU, atrativa cidade termal, sua praça central
está cheia de vida. Assistiremos ao espetáculo de Yumomi, ingresso
incluído, suas atrizes e seus cantos nos falam do método tradicional
que existia para esfriar as águas termais. Posteriormente faremos
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17 QUA. Sapporo- Colina de Buda -OtaruSapporo.Faremos uma visita à cidade com paradas junto à
torre do relógio e à avenida-parque de Odori Koen cuja
torre de televisão se destaca. Conheceremos o bonito
Santuário Xintoísta de Hokkaido Jingu, faremos um Kito,
oração cerimonial onde agradeceremos a viagem efetuada.
Conhecemos a COLINA DE BUDA, novo centro de arquitetura de
vanguarda inaugurado em 2015. A colina coberta de lavandas mantém a gigantesca estátua de Buda, no complexo também veremos a
réplica das estátuas Moai (Ilha de Páscoa). Seguiremos para OTARU,
pequena cidade que nos recorda a Europa, com suas ruas cheias de
vida comercial, seu antigo canal e seus pequenos museus. Almoço
incluído em um restaurante local. Retorno a Sapporo por volta das
15h30. Tarde livre.

2 Tóquio

Quioto
1
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HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
"Minha Viagem".

18 QUI. Sapporo.Após do café da manha, fim de nossos serviços.
(OPÇ. 3) VIAJANDO PELA CORÉIA E JAPÃO
DIAS 1 - 17 COMO EM OPÇ. 2
18 QUI. Sapporo- -Toyako Onsen- Usu -Porotokotan - Ferry
Tomakomai Sendai.Entre belas paisagens do interior da ilha de Hokkaido, lagos e montanhas, chegaremos à cidade balnear de TOYAKO, ao pé do impressionante vulcão e na ribeira de um bonito lago que ocupa um antiga
cratera. Tempo para passear junto à sua ribeira. Visitaremos o museu
de vulcanologia que nos recorda as erupções ocorridas nessa região.
Depois disso tomaremos o teleférico rumo ao topo do vulcão USU,
tempo para caminhar pela área vulcânica composta por paisagens
magníficas. Almoço incluído em um restaurante local. Continuaremos
rumo a Shiraoi onde visitaremos o POROTOKOTAN, museu aldeia Ainu,
onde conheceremos a cultura do vilarejo dos esquimós que habitavam a ilha antes da chegada dos japoneses. Continuaremos rumo a
TOMAKOMAI, onde embarcaremos em um moderno ferry noturno.
Acomodação em camarotes duplos com banheiro privativo. Jantar
incluído. Noite navegando no oceano Pacífico.
19 SEX. Sendai- Yamadera- Yonezawa- Aizuwakamatsu.Chegaremos por volta das 10h00 da manhã ao porto de Sendai e
continuaremos rumo a YAMADERA, um belo conjunto de templos fundados há mais de 1.000 anos nas montanhas, entre bosques com
árvores imensas. Tempo para conhecer este lugar mágico. Almoço
incluído. Posteriormente continuaremos rumo a YONEZAWA, estaremos em uma das principais regiões produtoras de Saquê, visitaremos
o Museu do Saquê, com sua pequena destilaria. Continuaremos entre
belas paisagens para AIZUWAKAMATSU. Alojamento.

MAIS DE 15 DIAS
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ATÉ 15 DIAS

22 SEG. Tóquio.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando espanhol, seguro básico de viagem e
café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Seul, Quioto, Tóquio.
• Traslado Noturno: Bairro de Myeongdong en Seúl,
Bairro tradicional de Gion em Quioto.
• Entradas: Metrô, Changdeokgung Palace, Memorial
da Guerra em Seul, Palácio de Qyeongbokgung em
Seul, Hwaseong Haenggung, Museu Samsung
Innovation não sempre garantido em Suwon, Hanok
Village em Jeonju, Templo Budista em Haeinsa,
Doosan Haeundae, Templo Haedong Yonggung,
Memorial das Nações Unidas e Yongdusan Park em
Busan, Kintaikyo em Iwakuni, Templo Itsukushima,
Museu Memorial da Paz em Hiroshima, Dogo Onsen,
Templo Ishiteji em Matsuyama, Santuário sintoísta
em Kotohira, Jardins Ritsurin, Ponte de Naruto,
Museu Memorial do Terremoto em Kobe, Mausoléu de
Okuno,Templo de Kongobu-ji e Ajikan ou Zazen meditação no Monte Koya, Santuário Fushimi Inari,
Palácio Imperial, Templo de Kinkaku-ji em Quioto,
Castelo do Matsumoto, Templo Zenko-ji, Cerimônia
Gomakuyo,Parque dos Macacos em Jigokudani em
Nagano, Espetáculo de Yumomi em Kusatsu, Templo
Toshogu, Mausoléu Taiyuinbyo em Nikko, Templo
Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji em Tóquio,
Arakurayama Sengen Park em Monte Fuji, Santuário
Fuji Sengen em Kawaguchiko.
• Ferry: Busan Shimonoseki (ferry noturno), HiroshimaMiyajima, Hiroshima- Matsuyama.
• Funicular: Castelo de Matsuyama em Matsuyama.
• 14 Almoços ou Jantares incluidos em: Seul, Seul,
Suwon, Daegu, Busan, Hiroshima, Matsuyama,
Takamatsu, Monte Koya, Tsumago, Nagano, Ikaho
Onsen, Tóquio, Tóquio.
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Otaru e Colina de Buda em Sapporo.
• Barco: Cruzeiro Matshushima.
• Visita Panorâmica em: Sapporo.
• Entradas: Templo Toshogu, Mausoléu Taiyuinbyo em
Nikko, Chá tradicional em Matshushima, Chusonji,
pratica zen nos jardins do Templo Motsuji e Templo
Takkoku no Iwaya, Castelo em Hirosaki, Museu
Nebuta em Aomori, Torre Goryokaku em Hakodate,
Santuário Hokkaido Jingu e Kito oração em Sapporo.
• Ferry: Aomori-Hakodate (Ilha de Hokkaido).
• Funicular: Monte Hakodate.
• 04 Almoços ou Jantares Incluidos em: Matsushima,
Aomori, Onuma, Sapporo.
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Tóquio.
• Entradas: Museu de Vulcanologia, Museu Cultura
Ainu em Porotokotan, Conjunto de Templos em
Yamadera, Museu do Saquê em Yonezawa, Mansão
Samurai Aizu Bukeyashiki em Aizuwakamatsu,
Antiga pedreira em Oya Museum, Templo Zojoji,
Templo Meiji, Templo Sensoji em Tóquio.
• Ferry: Tomakomai - Sendai.
• 05 Almoços ou Jantares Incluidos em: Porotokotan,
Ferry Tomakomai Sendai, Yamadera, Tóquio, Tóquio.

CENTRAL

21 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz. Faremos uma breve
parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita
da Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de Jizos,
divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de
vento. Logo seguiremos para o famoso Cruzamento de Shibuya, que
dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos para o
Templo de Meiji dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua
esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante Avenida de
Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do Palácio
Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para visitar a famosa
Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o bairro de Akihabara, a “Cidade
Elétrica”, o centro do Mangá e Anime japonês; passaremos junto do
Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos
nossa visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa rua
Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local. Retorno ao
hotel. Tarde livre.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel. Faremos um
passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes incluídos) em direção à
região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é impressionante, a estação de
Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você
poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz
transporte coletivo. Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna
da cidade. Jantar incluído em um restaurante local e retorno ao
hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá estar
localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

O PREÇO INCLUI

NÓRDICA

20 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya Museum- Tóquio.Em AIZUWAKAMATSU visitaremos a MANSÃO SAMURAI, conheceremos esta bela mansão histórica onde aprenderemos sobre os guerreiros Samurais. Depois disso passearemos pelo jardim do Castelo, talvez
possamos ver as crianças praticando artes marciais no Dojo.
Subiremos ao Iimoriyama, aqui veremos as esculturas doadas por
Mussolini e nos falarão sobre as crianças mártires desta cidade.
Continuaremos nosso trajeto para OUCHI-JUKU, um vilarejo muito
pitoresco de casas tradicionais com telhados de palha, tempo para
almoçar. Após o almoço (não incluido) viajaremos para OYA-MUSEUM,
antigas pedreiras simplemente impressionantes. TÓQUIO – Chegada
prevista para o final do dia-.

Nagano

MEDITERRÂNEO

16 TER. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- Sapporo.De manhã conheceremos o impressionante e agitado mercado de peixe.
Também subiremos à torre GORYOKAKU, com uma vista impressionan-

Aizuwakamatsu
2

ATLÂNTICO

15 SEG. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate.Em uma região com belas paisagens viajaremos rumo a HIROSAKI,
onde visitaremos seu castelo localizado em um belo parque onde na
primavera florescem mais de 2.500 cerejeiras. Depois disso seguiremos rumo a AOMORI, capital provincial na baía de Mutsu.
Conheceremos o Museu Nebuta, aprenderemos sobre a tradição japonesa de festas que nos recordam o carnaval, com seus carros pintados
e iluminados. Almoço incluído em um restaurante local.
Posteriormente embarcaremos de ferry para cruzar a ilha de
HOKKAIDO, onde você poderá desfrutar de uma bonita travessia de
pouco mais de três horas e meia. HAKODATE –Chegada-. Antes de ir
ao hotel subiremos à Montanha Hakodate que oferece uma vista
impressionante. Desceremos da montanha de teleférico. Disporemos
de tempo no belo centro histórico destinado a pedestres, onde poderemos observar a influência de outras culturas nesta cidade (igreja
ortodoxa russa, igrejas cristãs).

1 Morioka

PENINSULA IBÉRICA

14 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- Morioka.Sairemos rumo à maravilhosa cidade de MATSUSHIMA, na baía das
“Mil Ilhas”, no Oceano Pacífico, considerada uma das cidades paisagísticas mais bonitas do Japão. Ao chegar, em uma magnífica “casa
de chá” que aponta para o mar, tomaremos um chá tradicional
enquanto nosso guia irá orientá-los sobre a cidade. Depois disso faremos um cruzeiro de aproximadamente 50 minutos. Almoço incluído.
Seguiremos para HIRAIZUMI, conheceremos seus templos – Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO –, Takkoko No Iwaya, escavado na
rocha no ano de 801. Depois disso, o magnífico conjunto de templos
budistas de Chusonji. Descansaremos nos jardins do Templo Motsuji,
onde faremos uma prática Zen com todos os viajantes. Seguiremos
rumo à MORIOKA, a agradável capital da província de Iwate.
Alojamento e tempo livre.

Hakodate 1

ECONÔMICA

(OPÇ. 2) VIAJANDO PELA CORÉIA E JAPÃO FIM SAPPORO
DIAS 1 - 12 COMO EM OPÇ. 1
13 SAB. Ikaho- Nikko- Sendai.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo visitaremos o
impressionante templo de Nikko-Toshogu onde se destaca a sala com
o som do dragão. Conheceremos o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço impressionante cheio de paz. Também faremos um passeio junto do
rio, em Kanmangafuchi, centenas de Jizos nos observam!
Disporemos de tempo livre no centro da cidade antes de sair para
SENDAI, moderna e ativa cidade com mais de um milhão de habitantes. Você poderá passear e jantar em seu ativo e efervescente centro.

Tomakomai

MAIS INCLUÍDO

15 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko – Tóquio.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji. Belas paisagens durante nossa rota. Primeiro conheceremos o ARAKURAYAMA SENGEN PARK,
com seus belos pagodes, onde você tem as melhores e mais populares
vistas do Monte Fuji. Prosseguiremos a KAWAGUCHIKO, chegaremos a
esta idílica cidade formada por pequenas casas, flores e montanhas
junto ao seu bonito lago. Quando chegarmos conheceremos o
SANTUÁRIO FUJI SENGEN, um lugar mágico, rodeado por árvores altas,
onde tradicionalmente começava o caminho/peregrinação para o
monte. Agradeceremos, no santuário, poder visitar este lugar cheio de
magia. Logo depois, também faremos um bonito passeio de barco pelo
lago de Kawaguchi. Após a hora do almoço subiremos rumo ao Monte
Fuji pela estrada que nos levará à “quinta estação”, entre espetaculares
bosques e vistas, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida ao Monte Fuji
está fechada por causa da neve ou por razões climáticas, portanto,
nessas datas chegaremos até o ponto autorizado.
Retorno a Tóquio e chegada prevista para o final da tarde.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai
precisar de uma noite adicional. Translado de saída para o aeroporto
não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor transporte
público para seu deslocamento.
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ORIENTE MEDIO

14 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente
cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente
impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos,
convivem com áreas repletas de paz. Faremos uma breve parada no
Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de
Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de Jizos, divindades
esculpidas em pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são
enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo
seguiremos para o famoso Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o
cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de
Meiji dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa.
Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante Avenida de
Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do Palácio Imperial
e dos jardins. Faremos uma parada para visitar a famosa Ponte de
Nijubashi. Atravessaremos o bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”,
o centro do Mangá e Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan,
o estádio de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos nossa visita em
Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço
incluído em um restaurante local. Retorno ao hotel. Tarde livre.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel. Faremos um
passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes incluídos) em direção à
região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é impressionante, a estação de
Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você
poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz
transporte coletivo. Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna
da cidade. Jantar incluído em um restaurante local e retorno ao
hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá estar
localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

Sapporo

ASIA E OCEANIA

13 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo visitaremos o
impressionante templo de Nikko-Toshogu onde se destaca a sala com
o som do dragão. Conheceremos o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço impressionante cheio de paz. Também faremos um passeio junto do
rio, em Kanmangafuchi, centenas de Jizos nos observam! Disporemos
de tempo livre no centro da cidade antes de retornar a TÓQUIO.Chegada a Tóquio por volta das 18h30.-

te, onde poderemos observar a forma de estrela da
fortaleza de Hakodate.
Tempo livre para passear
pela região do castelo antes
de seguir para ONUMA.
Tempo livre neste magnífico
espaço turístico, com uma
infinidade de pequenas ilhas
onde você poderá passear de
barco, caminhar entre as ilhas
e Almoço incluido em um restaurante local.
à tarde continuaremos pelo oceSeúl
ano rumo a NOBORIBETSU, um
espaço vulcânico impressionante, caminharemos entre fumarolas no Jigoku Dani (Vale do
Inferno), admiraremos o lago cheio Jeonju
de fumarola de Oyunuma, seguiremos pela trilha junto ao rio de
águas quentes até o espaço onde
você poderá tomar um banho para
os pés.- Posteriormente continuaremos rumo a SAPPORO.- Chegaremos
à bela capital, localizada ao norte do
Japão, já no final do dia.-

AMÉRICA

um passeio pelo parque da cidade que conta com um Onsen ao ar
livre.
Continuaremos rumo a IKAHO, pitoresca cidade termal, passearemos
pelo seu centro histórico com suas ruas compostas por escadas. Nosso
alojamento será em um RYOKAN, hotel de estilo japonês onde sugerimos que aproveite para desfrutar de seus banhos. Jantar tradicional
japonês incluído.
NOTA: No outono, dependendo da abundância de frutos nas montanhas, é imprevisível o movimento dos macacos. Se os macacos não
descerem ao parque, este poderia estar fechado. A visita de Kusatsu e
o espetáculo de Yumoni seriam cancelados por fatores climáticos,
desde novembro até abril.

AMÉRICA
ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO

DIS

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÂNTICO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DESDE 2606€-DÍAS 9/13/16
DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1 y Opç. 2)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

(Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)

Excluindo as seguintes datas
02, 16, 30
14, 28
11, 25
08, 22
08, 22

Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1 Opção 2 Opção 3
ID: 19323 ID: 19324 ID: 19325

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt
€ 2622 3111 3872 4595 4553 5393
T. Med € 2622 3111 3872 4595 4553 5393
T.Baixa € 2606 3095 3840 4563 4553 5393

HOTÉIS PREVISTOS

CENTRAL

Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web "Minha Viagem".

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS
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GUIA FALANDO EM

JARDIM DE TENRYUJI, QUIOTO. Um dos
“Cinco grandes templos zen de Quioto”,
patrimônio da humanidade da UNESCO.

Japão Inesquecível Opção 1
Paisagens do Japão Opção 2
Opção 3
Paisagens do Japão e do Monte Fuji
(OPÇ. 1) JAPÃO INESQUECÍVEL
01 SEG. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e
alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola,
embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à sua espera.
O mesmo lhe proporcionará as informações básicas iniciais,
além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos
ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que efetuam translados do
aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois disso,
faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes
incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio
é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de
transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver as massas
de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte
coletivo. Depois, vamos dar um passeo até o restaurante.
Shinjuku é uma das áreas com mais vida noturna da cidade.
Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante local e
retorno ao hotel, novamente de metrô, acompanhados de
nosso guia.
02 TER. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade
simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus
bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz.
Faremos uma breve parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio. Destacamse as centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em
pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo
seguiremos para o famoso Cruzamento de Shibuya, que
dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos
para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do imperador
Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus pela
elegante Avenida de Omotesando. Contornaremos a parte
mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma
parada para visitar a famosa Ponte de Nijubashi.
Atravessaremos o bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o
centro do Mangá e Anime japonês; passaremos junto do
Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês.
Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo
Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um
restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.
03 QUA. Tóquio- Quioto.Viajaremos de TREM BALA para QUIOTO. Sairemos logo cedo,
em pouco mais de duas horas nosso trem faz quase 500 km,
ou seja, a distância que separa as duas cidades. Disporemos
de todo o dia na cidade sede da corte Imperial e antiga capital do Japão de 794 a 1868. Esta localidade, durante a
Segunda Guerra Mundial, foi a única grande cidade japonesa
que não foi bombardeada, por tal motivo conserva seu
riquíssimo patrimônio artístico; em Quioto foi assinado, em
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1997, o protocolo que busca limitar as emissões de gases de
efeito estufa. Faremos uma visita panorâmica à cidade com
guia local; durante a visita conheceremos (ingressos incluídos) o maravilhoso Santuário Xintoísta de Fushimi Inari; o
Templo de Kinkakuji e o Palaço Imperial. Posteriormente
disporemos de tempo para passear em GION, o tradicional
bairro cheio de vida e popular por causa de suas Gueixas.
Tempo livre.
04 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico templo budista construído em 752 onde se destaca o Buda Gigante,
sendo delicioso fotografar, acariciar e alimentar os cervos que
passeiam pelo seu parque. Almoço incluído. Posteriormente
sairemos para conhecer o templo budista de HORYU-JI,
Patrimônio da Humanidade, um complexo que conta com
seminário, mosteiro e templos, seu principal pagode é um dos
edifícios de madeira mais antigos que se conservam no mundo,
também é considerado o templo budista mais antigo do Japão
e um importante lugar de culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista para o
começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a segunda
do Japão. Faremos um passeio por Dotonbori, bairro repleto
de luzes e atividades à noite.
05 SEX. Osaka - Engyo-ji - Himeji - Okayama.Sairemos ao Monte SHOSHA, onde se encontra o complexo de
templos de ENGYO-JI com uma história de mais de 1.000
anos, onde foi filmado “o último Samurai”. Subida de teleférico. Sairemos rumo a HIMEJI, ingresso incluído para visitar o
seu imenso castelo que exibe a arquitetura dos castelos japoneses. Almoço incluído em um restaurante local.
Continuaremos rumo a OKAYAMA, visitaremos Korakuen, um
dos mais belos jardins do Japão, com seus lagos, cachoeiras
e tradicionais casa de chá.
06 SAB. Okayama- Kurashiki- Hiroshima- ItsukushimaHiroshima.Sairemos rumo a KURASHIKI, cidade que apresenta um centro histórico muito bem conservado. Tempo para passear
neste encantador vilarejo com uma atmosfera do passado.
Seguiremos para HIROSHIMA, cidade tristemente conhecida
pelo bombardeio atômico sofrido em 1945 que destruiu por
completo a cidade; passearemos pelo Memorial da Paz, pela
cúpula da bomba e visitaremos o impressionante Museu da
Paz. Depois da guerra buscaremos a paz, embarcaremos em
um ferry boat para a ilha “onde convivem homens e Deuses”,
com o santuário de ITSUKUSHIMA dedicado à guardiã dos
mares, construído parcialmente sobre o mar. Tempo para
visitar o templo, passear pelo seu bonito centro e almoçar.
Retorno ao nosso hotel em Hiroshima. Jantar incluído.
Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar sem afetar o seu conteúdo.
07 DOM. Hiroshima- Matsuyama.Hoje tomaremos um barco rumo à ilha de Shikoku, travessia
muito agradável de umas duas horas e meia, entenderemos o
Japão, país formado por múltiplas ilhas. Em MATSUYAMA,
tomaremos o teleférico para subir ao seu impressionante
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MAIS DE 15 DIAS

• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Entradas: Templo Toshogu, Mausoléu Taiyuinbyo em
Nikko, Templo Hokoku-ji e bosque de bambú, Templo
Sugimoto-dera, Grande Buda (Daibutsu) em
Kamakura, Castelo em Odawara, Arakurayama
Sengen Park em Monte Fuji, Santuário Fuji Sengen em
Kawaguchiko.

ATÉ 15 DIAS

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Entradas: Mausoléu de Okuno,Templo de Kongobu-ji
e Ajikan ou Zazen meditação no Monte Koya, Castelo
do Matsumoto, Templo Zenko-ji, Cerimônia
Gomakuyo,Parque dos Macacos em Jigokudani em
Nagano, Espetáculo de Yumomi em Kusatsu, Templo
Toshogu, Mausoléu Taiyuinbyo em Nikko.
• 04 Almoços ou Jantares Incluidos em: Monte Koya,
Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen.

CENTRAL

12 SEX. Nagano- Parque dos Macacos- Kusatsu- Ikaho Onsen.Em NAGANO conheceremos o Zenko-ji, lugar de peregrinação
onde se encontra a primeira imagem budista do Japão.
Incluiremos para nossos viajantes a cerimônia Gomakuyo
para atrair a sorte. Depois disso conheceremos os belíssimos
Alpes Japoneses, entre altas montanhas seguiremos rumo ao
Parque dos Macacos de JIGOKUDANI, incluiremos o almoço e
passearemos entre seus bosques com seus rios e fontes de
águas termais onde residem e se banham as colônias de
macacos japoneses. Posteriormente, paisagens de alta montanha (chegaremos aos 2172 metros) belíssimas, passaremos
junto dos vulcões semiativos. KUSATSU, atrativa cidade termal, sua praça central está cheia de vida. Assistiremos ao

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando espanhol, seguro básico de viagem e
café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio, Bairro tradicional de Gion em Quioto, Dotonbori em Osaka.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji em Tóquio, Fushimi Inari, Palacio Imperial,
Templo de Kinkakuji em Quioto, Templo de Todai-ji e
Templo de Horyu-ji em Nara, Templo Engyo-ji em
Engyo-ji, Castelo em Himeji, Korakuen Garden em
Okayama, Templo Itsukushima, Museu Memorial da
Paz em Hiroshima, Dogo Onsen, Templo Ishiteji em
Matsuyama, Santuário sintoísta em Kotohira, Jardins
Ritsurin, Ponte de Naruto, Museu Memorial do
Terremoto em Kobe.
• Ferry: Hiroshima - Miyajima, Hiroshima- Matsuyama.
• Funicular: Monte Shosa em Engyo-ji, Castelo de
Matsuyama em Matsuyama.
• Trem Alta Velocidade: Tóquio - Quioto.
• 07 Almoços ou Jantares Incluidos em: Tóquio, Tóquio,
Nara, Himeji, Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu.

NÓRDICA

11 QUI. Quioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.Entre belas paisagens rurais viajaremos para TSUMAGO,
pequeno vilarejo de madeira, um dos mais bonitos do Japão.
Tempo livre para passear. Almoço incluído em um restaurante local. Seguiremos, posteriormente, MATSUMOTO, cidade
turística onde visitaremos seu impressionante castelo do
século XVI, conhecido como “o castelo dos corvos”.
Continuaremos rumo a NAGANO, alojamento.

15 SEG. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai- Kawaguchiko
– Monte Fuji - Tóquio.Nossa etapa é espetacular, começaremos o dia subindo o
OWAKUDANI, o “vale do inferno”, caldeira de vapor, barro
borbulhante e gases sulfurosos (Nota: em ocasiões o acesso
permanece fechado devido a uma elevada atividade vulcânica ou gases tóxicos, caso isso ocorra, visitaríamos o
Arakurayama Sengen Park). Posteriormente seguiremos para
OSHINO HAKKAI, pequeno e pitoresco vilarejo com 8 tanques
e vista para o Monte Fuji. Seguiremos para KAWAGUCHIKO,
idílica cidade de pequenas casas, flores e montanhas junto
ao seu belo lago, faremos um bonito passeio de barco no lago
de Kawaguchiko. Depois subiremos para o Monte Fuji pela
estrada que nos leva para a “quinta estação” e, entre espetaculares bosques e uma bela vista, chegaremos à altura de
2.305 metros.
Nota: Durante o inverno é frequente que a rota de subida ao
Monte Fuji esteja fechada devido à neve ou outros fatores
climáticos; durante essa época chegaremos até o ponto onde
estejamos autorizados.
Retorno a Tóquio ao final do dia.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber
se vai precisar de uma noite adicional. Translado de saída para
o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o
melhor transporte público para seu deslocamento.

O PREÇO INCLUI

MEDITERRÂNEO

10 QUA. Monte Koya - Quioto.Café da manhã japonês no templo. Sairemos logo cedo para
QUIOTO onde disporemos de todo o dia libre. Nosso guía lhe
informará para que possa aproveitar e visitar por sua conta
os lugares que mais lhe interessem nesta bela cidade.

14 DOM. Tóquio- Kamakura – Enoshima -Odawara- Gora.Sairemos de Tóquio para KAMAKURA, um “oásis de paz” que
durante dois séculos foi a capital do Japão, com inúmeros
santuários, templos e jardins. No templo zen de Hokoku-ji
passearemos pelo seu bosque de bambu (ingresso incluído) e
poderemos tomar um chá verde. Também conheceremos
Sugimoto-dera, fundado em 734 é o templo mas antigo da
cidade. Passaremos um tempo no agradável centro da cidade antes de conhecer, com ingresso incluído, o Grande Buda
(Daibutsu). Nosso seguinte trajeto oferece uma grande beleza
paisagística seguindo pelo oceano Pacífico. Tempo livre para
almoçar e passear em ENOSHIMA, pequena ilha no oceano
interligada por uma ponte. Continuaremos rumo a ODAWARA,
ingresso incluído para visitar o castelo, imponente fortaleza
medieval (restaurada no século XX) do período Edo, um dos
principais castelos do Japão. Continuaremos para a bela
região de Hakone, uma zona de lagos e montanhas próxima
do monte Fuji. Alojamento no agradável vilarejo de GORA (o
ponto próximo)

ATLÂNTICO

(OPÇ. 2) PAISAGENS DO JAPÃO
DIAS 1 - 8 COMO EM OPÇ. 1
09 TER. Kobe- Osaka- Monte Koya.Em KOBE visitaremos o Museu Memorial do Terremoto, um
lugar para lembrar o trágico sismo que devastou a cidade em
1995 e sua reconstruçao perfeita. Nota: Em algumas datas
específicas a entrada ao Museu do Terremoto poderá ser modificada pelo Museu do Saquê ou pela subida à Torre do Kobe.
Continuaremos rumo a OSAKA. Sairemos da cidade rumo à
montanha sagrada de KOYA, o centro mais importante do
Budismo Shingon do Japão. Neste monte, lugar mágico de
peregrinação, existem 120 templos e mosteiros, visitaremos o
Mausoléu de Okuno, lugar espiritual e imenso cemitério na
natureza com mas de 200 000 túmulos. Visitaremos o Templo
de Kongobuji construído em 1593.
Nesta noite nos alojaremos em um mosteiro budista. Os monges nos proporcionarão uma prática de meditação zen
(Ajikan). Jantar incluído (comida vegetariana). Caso você
deseje poderá assistir, de madrugada, à cerimônia religiosa
realizada no templo.
Nota: Consideramos que o alojamento no mosteiro é uma
experiência de grande valor. Os quartos existentes são simples, sem banheiro privativo, de estilo tradicional japonês com
tatames. Os banheiros são comuns.

(OPÇ. 3) PAISAGENS DO JAPÃO E DO MONTE FUJI
DIAS 1 - 12 COMO EM OPÇ. 2
13 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu onde se
destaca a sala com o som do dragão. Conheceremos o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço impressionante cheio de paz.
Também faremos um passeio junto do rio, em Kanmangafuchi,
centenas de Jizos nos observam! Disporemos de tempo livre
no centro da cidade antes de retornar a TÓQUIO.- Chegada a
Tóquio por volta das 18h30.-

PENINSULA IBÉRICA

09 TER. Kobe- Osaka.Em KOBE visitaremos o Museu Memorial do Terremoto, um
lugar para lembrar o trágico sismo que devastou a cidade em
1995 e sua reconstruçao perfeita. Nota: Em algumas datas
específicas a entrada ao Museu do Terremoto poderá ser
modificada pelo Museu do Saquê ou pela subida à Torre do
Kobe. Continuaremos rumo a OSAKA.-Chegada e fim de nossos serviços.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.
Translado de saída para o aeroporto não incluído; nosso guia
lhe irá assessorar sobre o melhor transporte público para seu
deslocamento.

13 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu onde se
destaca a sala com o som do dragão. Conheceremos o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço impressionante cheio de paz.
Também faremos um passeio junto do rio, em Kanmangafuchi,
centenas de Jizos nos observam! Disporemos de tempo livre
no centro da cidade antes de retornar a TÓQUIO.- Chegada a
Tóquio por volta das 18h30.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber
se vai precisar de uma noite adicional. Translado de saída para
o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o
melhor transporte público para seu deslocamento.

ECONÔMICA

08 SEG. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- NarutoKobe.Sairemos rumo a KOTOHIRA, Santuário Xintoísta dedicado ao
Deus dos marinheiros, lugar de peregrinação edificado no
Monte Zosu, o acesso é feito subindo 785 escadas.
Posteriormente, em TAKAMATSU visitaremos RITSURIN, um
dos jardins mais bonitos do Japão. Almoço incluído em um
restaurante local. Depois disso, em NARUTO, uma ponte
impressionante cruza o mar, pararemos para conhecer a
construção e caminhando em seu chão de vidro veremos
impressionantes redemoinhos no mar a 45 metros de altura.
A estrada conta com uma grande beleza paisagística, posteriormente atravessaremos grandes pontes entre ilhas sobre o
mar. Chegada a KOBE, alojamento.

espetáculo de Yumomi, ingresso incluído, suas atrizes e seus
cantos nos falam do método tradicional que existia para
esfriar as águas termais. Posteriormente faremos um passeio
pelo parque da cidade que conta com um Onsen ao ar livre.
Continuaremos rumo a IKAHO, pitoresca cidade termal, passearemos pelo seu centro histórico com suas ruas compostas
por escadas. Nosso alojamento será em um RYOKAN, hotel de
estilo japonês onde sugerimos que aproveite para desfrutar
de seus banhos. Jantar tradicional japonês incluído.
NOTA: No outono, dependendo da abundância de frutos nas
montanhas, é imprevisível o movimento dos macacos. Se os
macacos não descerem ao parque, este poderia estar fechado.
A visita de Kusatsu e o espetáculo de Yumoni seriam cancelados por fatores climáticos, desde novembro até abril.

MAIS INCLUÍDO

castelo. Almoço incluído em um restaurante local Depois
disso visitaremos ISHITE-JI, belíssimo templo budista, lugar
de peregrinação. No final da tarde iremos ao DOGO ONSEN,
ingresso incluído, tradicional banho japonês construído no
século XIX.

ORIENTE MEDIO

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de viajantes inscritos será realizado em um ou dois idiomas
(sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar quartos
duplos com cama de casal. Na maioria das vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em Japão
(Golden Week, de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13
a 15 de agosto) pode ocorrer um maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais lento nas
estradas e o alto volume de pessoas que visitam os
monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de
trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o
número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a
totalidade da bagagem não caiba nos bagageiros do
ônibus ou tren, nosso guia poderá enviar através do
serviço de pacotes expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão
ser pagas pelos viajantes portadores do referido
excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão, sejam
os incluídos em seu circuito ou contratados de forma
adicional, são realizados em transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas
das pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a
satisfação de todos bem como suas preferências.
Europamundo oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a comida local no destino visitado,
no entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e
o tipo de cardápio de cada turnê no site "Minha
Viagem".

ASIA E OCEANIA

KUSATSU
Atrativa Cidade Termal

IKAHO
NAGANO 1 1
2 Tóquio
Quioto
1
Osaka
1
Okayama
GORA
1
1
Hiroshima
1 Monte Koya
1
1
1
KOBE
Matsuyama
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Tenryuji
uno de los ¨cinco grandes templos Zen de Quioto¨,
Patrimonio de la Humanidad del UNESCO,

Encantos do Japão fim Tóquio
Encantos do Japão Opção 2

DESDE 1878 €-DÍAS 7/11

PENINSULA IBÉRICA

DATAS DE SAÍDA

ATLÂNTICO

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:

21
05, 19
02, 16, 30
14, 28
11, 25
08, 22
06, 20
03

(OPÇ. 1) ENCANTOS DO JAPÃO FIM TÓQUIO
01 TER. Sapporo.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você
receberá de tarde informação para o inicio do seu
roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

PREÇOS POR PESSOA
Opção 1
ID: 19327

DBL

€ 1878
€ 1878

IND

2511
2511

Opção 2
ID: 19326

DBL

3011
3011

IND

3990
3990

HOTÉIS PREVISTOS

CENTRAL

NÓRDICA

Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web "Minha Viagem".

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS

IYASI NO SATO NEMBA

NLINE

T.Alt
T. Med

MEDITERRÂNEO

NIBILID
PO

ADE

ECONÔMICA

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

Aizuwakamatsu

128

02 QUA. Sapporo- Colina de Buda -OtaruSapporo.Faremos uma visita à cidade com paradas junto à
torre do relógio e à avenida-parque de Odori Koen
cuja torre de televisão se destaca. Conheceremos o
bonito Santuário Xintoísta de Hokkaido Jingu,
faremos um Kito, oração cerimonial onde agradeceremos a viagem efetuada. Conhecemos a
COLINA DE BUDA, novo centro de arquitetura de
vanguarda inaugurado em 2015. A colina coberta
de lavandas mantém a gigantesca estátua de
Buda, no complexo também veremos a réplica das
estátuas Moai (Ilha de Páscoa). Seguiremos para
OTARU, pequena cidade que nos recorda a Europa,
com suas ruas cheias de vida comercial, seu antigo
canal e seus pequenos museus. Almoço incluído
em um restaurante local. Retorno a Sapporo por
volta das 15h30. Tarde livre.
03 QUI. Sapporo- -Toyako Onsen- Usu
-Porotokotan - Ferry Tomakomai
Sendai.Entre belas paisagens do interior da ilha de
Hokkaido, lagos e montanhas, chegaremos à cidade
balnear de TOYAKO, ao pé do impressionante vulcão
e na ribeira de um bonito lago que ocupa um antiga
cratera. Tempo para passear junto à sua ribeira.
Visitaremos o museu de vulcanologia que nos recorda as erupções ocorridas nessa região. Depois disso
tomaremos o teleférico rumo ao topo do vulcão
USU, tempo para caminhar pela área vulcânica
composta por paisagens magníficas. Almoço incluído em um restaurante local. Continuaremos rumo a
Shiraoi onde visitaremos o POROTOKOTAN, museu
aldeia Ainu, onde conheceremos a cultura do vilarejo dos esquimós que habitavam a ilha antes da
chegada dos japoneses. Continuaremos rumo a
TOMAKOMAI, onde embarcaremos em um moderno
ferry noturno. Acomodação em camarotes duplos
com banheiro privativo. Jantar incluído. Noite
navegando no oceano Pacífico.

Opção 1

04 SEX. Sendai- Yamadera- YonezawaAizuwakamatsu.Chegaremos por volta das 10h00 da manhã ao
porto de Sendai e continuaremos rumo a
YAMADERA, um belo conjunto de templos fundados há mais de 1.000 anos nas montanhas, entre
bosques com árvores imensas. Tempo para conhecer este lugar mágico. Almoço incluído.
Posteriormente continuaremos rumo a YONEZAWA,
estaremos em uma das principais regiões produtoras de Saquê, visitaremos o Museu do Saquê, com
sua pequena destilaria. Continuaremos entre belas
paisagens para AIZUWAKAMATSU. Alojamento.
05 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya
Museum- Tóquio.Em AIZUWAKAMATSU visitaremos a MANSÃO
SAMURAI, conheceremos esta bela mansão histórica onde aprenderemos sobre os guerreiros
Samurais. Depois disso passearemos pelo jardim
do Castelo, talvez possamos ver as crianças praticando artes marciais no Dojo. Subiremos ao
Iimoriyama, aqui veremos as esculturas doadas
por Mussolini e nos falarão sobre as crianças mártires desta cidade. Continuaremos nosso trajeto
para OUCHI-JUKU, um vilarejo muito pitoresco de
casas tradicionais com telhados de palha, tempo
para almoçar. Após o almoço (não incluido) viajaremos para OYA-MUSEUM, antigas pedreiras simplemente impressionantes. TÓQUIO – Chegada
prevista para o final do dia-.
06 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de
aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia
por essa cidade simplesmente impressionante! Sua
frenética atividade, seus bairros ultramodernos,
convivem com áreas repletas de paz. Faremos uma
breve parada no Templo de Zojoji para fotografar
a imagem mais bonita da Torre de Tóquio.
Destacam-se as centenas e centenas de Jizos,
divindades esculpidas em pedra e consideradas
guardiãs das crianças, que são enfeitados com
gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo
seguiremos para o famoso Cruzamento de Shibuya,
que dizem que é o cruzamento mais abarrotado do
mundo. Iremos para o Templo de Meiji dedicado
aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa.

Tomakomai

1

Sendai
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Kawaguchiko
Quioto
2
1
Osaka

1 2 Tóquio
Mt. Fuji

MAIS DE 15 DIAS
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ATÉ 15 DIAS

(Serviços adicionais Opç. 2)
Barco: Lago de Kawaguchiko.
Visita Panorâmica em: Quioto.
Traslado Noturno: Tradicional Bairro de Gion
em Quioto, Dotonbori em Osaka.
• Entradas: Arakurayama Sengen Park em
Monte Fuji, Santuário Fuji Sengen em
Kawaguchiko, Vilarejo Museu em Iyasi No Sato
Nenba, Museu Toyota, Templo de Tenryu-ji,
Bosque de Bambu de Arashiyama, Santuário
Fushimi Inari, Palácio Imperial, Templo de
Kinkaku-ji em Quioto, Templo de Todai-ji e
Templo de Horyu-ji em Nara.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Kawaguchiko, Nara.

CENTRAL

•
•
•
•

NÓRDICA

11 SEX. Osaka.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Otaru e Colina de Buda em Sapporo.
• Visita Panorâmica em: Sapporo, Tóquio.
• Entradas: Santuário Hokkaido Jingu e Kito
oração em Sapporo, Museu de Vulcanologia,
Museu Cultura Ainu em Porotokotan, Conjunto
de Templos em Yamadera, Museu do Saquê em
Yonezawa, Mansão Samurai Aizu Bukeyashiki
em Aizuwakamatsu, Antiga pedreira em Oya
Museum, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji em Tóquio.
• Ferry: Tomakomai - Sendai.
• 06 Almoços ou Jantares Incluidos em: Otaru,
Porotokotan, Ferry Tomakomai Sendai,
Yamadera, Tóquio, Tóquio.

MEDITERRÂNEO

10 QUI. Quioto- Nara- Osaka.Sairemos rumo a NARA, visitaremos Todai-ji, magnífico templo budista construído em 752 onde se
destaca o Buda Gigante, sendo delicioso fotografar,
acariciar e alimentar os cervos que passeiam pelo
seu parque. Almoço incluído. Posteriormente sairemos para conhecer o templo budista de HORYU-JI,
Patrimônio da Humanidade, um complexo que
conta com seminário, mosteiro e templos, seu principal pagode é um dos edifícios de madeira mais
antigos que se conservam no mundo, também é
considerado o templo budista mais antigo do Japão
e um importante lugar de culto.
Continuaremos rumo a OSAKA, chegada prevista
para o começo da tarde. Estadia nesta moderna cidade, a segunda do Japão. Faremos um passeio por
Dotonbori, bairro repleto de luzes e atividades à noite.

O PREÇO INCLUI

ATLÂNTICO

(OPÇ. 2) ENCANTOS DO JAPÃO
DIAS 1 - 6 COMO EM OPÇ. 1
07 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji.
Belas paisagens durante nossa rota. Primeiro
conheceremos o ARAKURAYAMA SENGEN PARK,
com seus belos pagodes, onde você tem as melhores e mais populares vistas do Monte Fuji.
Prosseguiremos a KAWAGUCHIKO, chegaremos a
esta idílica cidade formada por pequenas casas,
flores e montanhas junto ao seu bonito lago.
Quando chegarmos conheceremos o SANTUÁRIO
FUJI SENGEN, um lugar mágico, rodeado por árvores altas, onde tradicionalmente começava o caminho/peregrinação para o monte. Agradeceremos,
no santuário, poder visitar este lugar cheio de
magia. Logo depois, também faremos um bonito
passeio de barco pelo lago de Kawaguchi. Após a
hora do almoço subiremos rumo ao Monte Fuji pela
estrada que nos levará à “quinta estação”, entre
espetaculares bosques e vistas, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida ao Monte Fuji está fechada por causa da neve ou
por razões climáticas, portanto, nessas datas chegaremos até o ponto autorizado.
Retorno a Kawaguchiko, você disporá de tempo
para passear junto ao seu lago. Ficaremos alojados
em um Ryokan (hotéis tradicionais japoneses), desfrute de seu ONSEN (banho público). Jantar incluído.
Nota: No Ryokan, alguns quartos são de estilo japonês, acomodações em tatames, e outro estilo ocidental. Em algumas ocasiões, o alojamento poderá
ser em hotel em estilo ocidental.

09 QUA. Quioto.Hoje vamos ter o dia todo na cidade de QUIOTO que
foi capital do Japão desde o ano de 794 até 1868
acolhendo a sede da corte Imperial. Esta cidade,
durante a Segunda Guerra Mundial, foi a única
grande cidade japonesa que não foi bombardeada,
por tal razão conserva seu riquíssimo patrimônio
artístico. Em Quioto foi assinado em 1997 o protocolo que busca limitar as emissões de gases de efeito estufa. Iniciaremos o dia visitando Arashiyama,
nos arredores de Quioto, veremos a Ponte
Togetsukyo, que significa ¨ponte que cruza a lua¨, a
partir de onde poderemos admirar um panorama
maravilhoso. Visitaremos o Templo Tenryuji, um dos
¨cinco grandes templos Zen de Quioto¨, declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, depois
passearemos pelo seu místico Bosque de Bambu.
Também faremos uma visita aos principais pontos
da cidade. Conheceremos o maravilhoso santuário
Xintoísta de Fushimi Inari; o Palácio Imperial e o
Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão de ouro” com
seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer
um passeio por GION, o tradicional bairro cheio de
vida e popular devido às suas Gueixas. Tempo livre.

PENINSULA IBÉRICA

07 SEG. Tóquio.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

08 TER. Kawaguchiko- Iyashi No Sato NenbaToyota- Quioto.De manhã, seguindo pela bela estrada que contorna
os lagos conheceremos IYASHI NO SATO NENBA,
este pequeno vilarejo foi destruído por um ciclone
em 1966, posteriormente foi recuperado como um
vilarejo-museu ao ar livre típico das montanhas.
Suas casas tradicionais foram transformadas em
lojas de artesanato, restaurantes, museus tradicionais. Depois admiraremos AS CATARATAS DE
SHIRAITO, consideradas umas das mais bonitas do
Japão, com sua queda de água de 20 metros.
Posteriormente seguiremos para a reigão de
Nagoya onde incluímos o ingresso para entrar no
MUSEU TOYOTA, um lugar imperdível para os amantes dos automóveis. Continuaremos rumo a QUIOTO
chegada e alojamento.

ECONÔMICA

Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante
Avenida de Omotesando. Contornaremos a parte
mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins.
Faremos uma parada para visitar a famosa Ponte
de Nijubashi. Atravessaremos o bairro de Akihabara,
a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime
japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio
de Sumô, o esporte japonês. Terminaremos nossa
visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a
famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local. Retorno ao hotel. Tarde livre.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do
hotel. Faremos um passeio noturno. Tomaremos o
metrô (bilhetes incluídos) em direção à região de
Shinjuku. O metrô de Tóquio é impressionante, a
estação de Shinjuku sendo o centro de transporte
mais ativo do mundo! Você poderá ver as massas de
pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Shinjuku é uma das áreas com mais
vida noturna da cidade. Jantar incluído em um
restaurante local e retorno ao hotel, novamente de
metrô, acompanhados de nosso guia.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá estar localizado próximo ao aeroporto de
Narita de Tóquio.

Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número
total de viajantes inscritos será realizado em um
ou dois idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar
quartos duplos com cama de casal. Na maioria
das vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a
períodos de férias, festejos ou feriados nacionais
em Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05 de
mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) pode ocorrer
um maior atraso nas visitas programadas devido
ao trânsito mais lento nas estradas e o alto volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e
de trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um
bolso de mão. Caso a totalidade da bagagem não
caiba nos bagageiros do ônibus ou tren, nosso
guia poderá enviar através do serviço de pacotes
expresso a bagagem dos passageiros que levem
consigo mais quantidade do que a autorizada. As
despesas decorrentes de tais envios deverão ser
pagas pelos viajantes portadores do referido
excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão,
sejam os incluídos em seu circuito ou contratados de forma adicional, são realizados em transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos
dificultam a satisfação de todos bem como suas
preferências. Europamundo oferece aos nossos
clientes a oportunidade de saborear a comida
local no destino visitado, no entanto, outras
refeições são de cozinha internacional. Você
poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo
de cardápio de cada turnê no site "Minha
Viagem".

MAIS INCLUÍDO

NOTAS IMPORTANTES
Ouchijuku

ASIA E OCEANIA

Aizuwakamatsu

AMÉRICA

Sapporo 2

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
PO

ADE

NLINE

O

AMÉRICA
ASIA E OCEANIA

Novidade Tóquio e Monte Fuji
DESDE 707€-DÍAS 3

ORIENTE MEDIO

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
18, 25
Mai.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20:
06, 13, 20, 27
Jul.20:
04, 11, 18, 25
Ago.20:01, 08, 15, 22, 29
Set.20:
05, 12, 19, 26

Out.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20:
07, 21
Dez.20:
05, 19
Jan.21:
02, 16, 30
Fev.21:
13, 27
Mar.21:
13, 27

PREÇOS POR PESSOA
DBL

T.Alt
T. Med
T.Baixa

€
€
€

INDIV

707

941

707

941

707

941

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte
final do folheto e na sua página web “Minha
Viagem” .

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui Traslado de chegada
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Tóquio.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji em Tóquio, Arakurayama Sengen Park em Monte
Fuji, Santuário Fuji Sengen em Kawaguchiko.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em: Tóquio, Tóquio.

Novidade
DIS

NIBILID
PO

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

O

NLINE

DESDE 1096€-DÍAS 4
DATAS DE SAÍDA
Out.20:02, 09, 16, 23, 30
Nov.20:
06, 20
Dez.20:
04, 18
Jan.21:
01, 15, 29
Fev.21:
12, 26
Mar.21:
12, 26

PREÇOS POR PESSOA
ID:19494

T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL
€ 1101
€ 1101
€ 1096

INDIV
1372
1372
1367

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte
final do folheto e na sua página web “Minha
Viagem” .

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando espanhol, seguro básico de viagem e
café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada.
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Tóquio.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji em Tóquio; Templo Hokoku-ji, bosque de
bambú, Templo Sugimoto-dera e Grande Buda
(Daibutsu) em Kamakura; Castelo en Odawara;
Arakurayama Sengen Park em Monte Fuji, Santuário
Fuji Sengen em Kawaguchiko.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em: Tóquio, Tóquio.
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03 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko – Tóquio.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji. Belas paisagens
durante nossa rota. Primeiro conheceremos o ARAKURAYAMA
SENGEN PARK, com seus belos pagodes, onde você tem as

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

Abr.20:
17, 24
Mai.20:01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Set.20:
04, 11, 18, 25

02 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz.
Faremos uma breve parada no Templo de Zojoji para fotografar
a imagem mais bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em pedra e
consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com
gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos
para o famoso Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de
Meiji dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa.
Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante Avenida de
Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do Palácio
Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para visitar a
famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o bairro de
Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime
japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o
esporte japonês. Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

GUIA FALANDO EM

ADE

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

MAIS INCLUÍDO

ID:19495

01 SAB. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola, embora
em ocasiões possa ser em inglês) estará à sua espera. O mesmo lhe
proporcionará as informações básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares
(SHUTTLE BUS) que efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois disso,
faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes
incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é
impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver as massas de
pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos dar um passeo até o restaurante. Shinjuku é
uma das áreas com mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel,
novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.

Tóquio, Hakone
e Monte Fuji

GUIA FALANDO EM

ESPANHOL

melhores e mais populares vistas do Monte Fuji. Prosseguiremos
a KAWAGUCHIKO, chegaremos a esta idílica cidade formada
por pequenas casas, flores e montanhas junto ao seu bonito
lago. Quando chegarmos conheceremos o SANTUÁRIO FUJI
SENGEN, um lugar mágico, rodeado por árvores altas, onde
tradicionalmente começava o caminho/peregrinação para o
monte. Agradeceremos, no santuário, poder visitar este lugar
cheio de magia. Logo depois, também faremos um bonito passeio de barco pelo lago de Kawaguchi. Após a hora do almoço
subiremos rumo ao Monte Fuji pela estrada que nos levará à
“quinta estação”, entre espetaculares bosques e vistas, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida ao Monte
Fuji está fechada por causa da neve ou por razões climáticas,
portanto, nessas datas chegaremos até o ponto autorizado.
Retorno a Tóquio e chegada prevista para o final da tarde.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber
se vai precisar de uma noite adicional. Translado de saída para
o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o
melhor transporte público para seu deslocamento.

NOTAS IMPORTANTES
TÓQUIO Y MONTE FUJI / TÓQUIO, HAKONE Y MONTE FUJI
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/
inglês. De acordo com número total de viajantes inscritos será
realizado em um ou dois idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar quartos duplos com
cama de casal. Na maioria das vezes consiste em quartos com duas
camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de férias,
festejos ou feriados nacionais em Japão (Golden Week, de 29 de
abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de agosto) pode ocorrer um
maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais
lento nas estradas e o alto volume de pessoas que visitam os
monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de Alta
Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso
de mão. Caso a totalidade da bagagem não caiba nos bagageiros
do ônibus ou tren, nosso guia poderá enviar através do serviço de
pacotes expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo
mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de
tais envios deverão ser pagas pelos viajantes portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão, sejam os incluídos
em seu circuito ou contratados de forma adicional, são realizados
em transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas
que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de todos bem
como suas preferências. Europamundo oferece aos nossos clientes
a oportunidade de saborear a comida local no destino visitado, no
entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada
turnê no site "Minha Viagem".

01 SEX. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola, embora
em ocasiões possa ser em inglês) estará à sua espera. O mesmo lhe
proporcionará as informações básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares
(SHUTTLE BUS) que efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois disso,
faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes
incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é
impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver as massas de
pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos dar um passeo até o restaurante. Shinjuku é
uma das áreas com mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel,
novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.

03 DOM. Tóquio- Kamakura – Enoshima -Odawara- Gora.Sairemos de Tóquio para KAMAKURA, um “oásis de paz” que
durante dois séculos foi a capital do Japão, com inúmeros santuários, templos e jardins. No templo zen de Hokoku-ji passearemos pelo seu bosque de bambu (ingresso incluído) e poderemos tomar um chá verde. Também conheceremos Sugimotodera, fundado em 734 é o templo mas antigo da cidade.
Passaremos um tempo no agradável centro da cidade antes de
conhecer, com ingresso incluído, o Grande Buda (Daibutsu).
Nosso seguinte trajeto oferece uma grande beleza paisagística
seguindo pelo oceano Pacífico. Tempo livre para almoçar e
passear em ENOSHIMA, pequena ilha no oceano interligada por
uma ponte. Continuaremos rumo a ODAWARA, ingresso incluído
para visitar o castelo, imponente fortaleza medieval (restaurada no século XX) do período Edo, um dos principais castelos do
Japão. Continuaremos para a bela região de Hakone, uma zona
de lagos e montanhas próxima do monte Fuji. Alojamento no
agradável vilarejo de GORA (o ponto próximo)

02 SAB. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz.
Faremos uma breve parada no Templo de Zojoji para fotografar
a imagem mais bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em pedra e
consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com
gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos
para o famoso Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos para o Templo de
Meiji dedicado aos espíritos do imperador Meiji e de sua esposa.
Prosseguiremos com nosso ônibus pela elegante Avenida de
Omotesando. Contornaremos a parte mais bonita do Palácio
Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para visitar a
famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o bairro de
Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime
japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o
esporte japonês. Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

04 SEG. Gora- Owakudani – Oshino Hakkai- Kawaguchiko –
Monte Fuji - Tóquio.Nossa etapa é espetacular, começaremos o dia subindo o
OWAKUDANI, o “vale do inferno”, caldeira de vapor, barro borbulhante e gases sulfurosos (Nota: em ocasiões o acesso permanece fechado devido a uma elevada atividade vulcânica ou
gases tóxicos, caso isso ocorra, visitaríamos o Arakurayama
Sengen Park). Posteriormente seguiremos para OSHINO HAKKAI,
pequeno e pitoresco vilarejo com 8 tanques e vista para o
Monte Fuji. Seguiremos para KAWAGUCHIKO, idílica cidade de
pequenas casas, flores e montanhas junto ao seu belo lago,
faremos um bonito passeio de barco no lago de Kawaguchiko.
Depois subiremos para o Monte Fuji pela estrada que nos leva
para a “quinta estação” e, entre espetaculares bosques e uma
bela vista, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: Durante o inverno é frequente que a rota de subida ao
Monte Fuji esteja fechada devido à neve ou outros fatores climáticos; durante essa época chegaremos até o ponto onde estejamos autorizados.
Retorno a Tóquio ao final do dia.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber
se vai precisar de uma noite adicional. Translado de saída para
o aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o
melhor transporte público para seu deslocamento.
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DIS

ID: 19496

T.Alt
T. Med

DBL
€ 3372
€ 3372

INDIV
4489
4489

NOTAS IMPORTANTES

HOTÉIS PREVISTOS

O PREÇO INCLUI

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS
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CENTRAL

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia falando espanhol, seguro básico de
viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada e traslado de saída
em transporte coletivo de shuttle bus.
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio,
Tradicional Bairro de Gion em Quioto.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji,
Templo Sensoji em Tóquio, Arakurayama Sengen
Park em Monte Fuji, Santuário Fuji Sengen em
Kawaguchiko, Vilarejo Museu em Iyasi No Sato
Nenba, Museu Toyota, Templo de Tenryu-ji,
Bosque de Bambu de Arashiyama, Santuário
Fushimi Inari, Palácio Imperial, Templo de
Kinkaku-ji em Quioto, Santuário Ise, Demostaão
de mergulhadores de pérola (não sempre garantido), Museu do Cultivo de pérolas em Ise,
Santuário Kumano Nachi, Templo Seigantoji em
Kumano, Adventure World em Shirahama,
Okunoin, experiência de meditação zen, complexo de templos Danjo Garan, Templo Kongobuji em
Koyasan.
• Trem Alta Velocidade: Quioto - Nagoya em
Quioto.
• 08 Almoços ou Jantares incluidos em: Tóquio,
Tóquio, Kawaguchiko, Toba, Kumano, Nachi
Katssura, Shirahama, Koyasan.

NÓRDICA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

MEDITERRÂNEO

Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir
o passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número total de viajantes
inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre
em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar quartos
duplos com cama de casal. Na maioria das vezes consiste
em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos
de férias, festejos ou feriados nacionais em Japão
(Golden Week, de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a
15 de agosto) pode ocorrer um maior atraso nas visitas
programadas devido ao trânsito mais lento nas estradas
e o alto volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem
de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número
máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma
mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus ou tren,
nosso guia poderá enviar através do serviço de pacotes
expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo
mais quantidade do que a autorizada. As despesas
decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão, sejam os
incluídos em seu circuito ou contratados de forma adicional, são realizados em transporte compartilhado de
shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das
pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de todos bem como suas preferências.
Europamundo oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a comida local no destino visitado, no
entanto, outras refeições são de cozinha internacional.
Você poderá encontrar a lista de restaurantes e o tipo de
cardápio de cada turnê no site "Minha Viagem".

ATLÂNTICO

10 SEG. Osaka.Depois do café da manhã, translado ao Aeroporto de Kansai
(KIX) ou de Itami (ITM) no Airport Limousine Bus sem assistência.
Nota: O guia entregará aos passageiros os tíquetes do ônibus
no dia anterior. O Airport Limousine Bus sai do terminal de
ônibus que está localizado ao lado do Sheraton Miyako Hotel
Osaka, a cada 30 minutos, para o Aeroporto de Kansai (KIX) e
para o Aeroporto de Itami (ITM). O Aeroporto de Kansai (KIX)
fica a 50 minutos de Bus a partir do terminal de ônibus,
enquanto o de Itami (ITM) fica a 40 minutos de Bus.

PREÇOS POR PESSOA

PENINSULA IBÉRICA

09 DOM. Wakayama – Koyasan – Osaka.Saída rumo a KOYASAN, situada a aproximadamente a duas
horas de Wakayama. Na chegada visitaremos o cemitério
Okunoin com mais de 200.000 túmulos e cenotáfios no meio de
um bosque de cedros milenares. Almoço incluído vegetariano
“Shojin-ryori” e experiência de meditação zen em um dos mosteiros budistas “Shukubo”. Conheceremos o complexo de templos Danjo Garan, assim como o Templo de Kongobuji, sede da
escola de budismo shingon, uma das seitas budistas mais importantes do país que chegou ao Japão através de Kobo Daishi há
mais de 1200 anos. Saída rumo a OSAKA e chegada prevista por
volta das 18h00. Chegada ao hotel e alojamento.

04, 11, 18
09, 16, 30
13, 27
11, 18
22
05, 19, 26
03, 10, 17

ECONÔMICA

05 QUA. Quioto.Hoje vamos ter o dia todo na cidade de QUIOTO que foi capital do Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede
da corte Imperial. Esta cidade, durante a Segunda Guerra
Mundial, foi a única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal razão conserva seu riquíssimo patrimônio
artístico. Em Quioto foi assinado em 1997 o protocolo que

08 SAB. Nachi Katssura – Shirahama – Yuasa – Wakayama.Saída rumo a SHIRAHAMA, situada a 2 horas de Nachi
Katsuura. Ao longo do caminho faremos uma parada para
apreciar as espetaculares formações rochosas denominadas
Hashikui-Iwa que são semelhantes a pilares de ponte. Na
chegada a Shirahama visitaremos o Adventure World, um
zoológico cujo principal atrativo são os ursos panda. Almoço
incluído em um restaurante local. À tarde faremos um passeio pela cidade de YUASA. Nessa localidade nasceu o molho
de soja há aproximadamente 750 anos. A cidade ainda conserva muitas casas antigas. Posteriormente, continuaremos
rumo a WAKAYAMA. Chegada ao hotel e alojamento.

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:

MAIS INCLUÍDO

04 TER. Kawaguchiko- Iyashi No Sato Nenba- Toyota- Quioto.De manhã, seguindo pela bela estrada que contorna os lagos
conheceremos IYASHI NO SATO NENBA, este pequeno vilarejo
foi destruído por um ciclone em 1966, posteriormente foi
recuperado como um vilarejo-museu ao ar livre típico das
montanhas. Suas casas tradicionais foram transformadas em
lojas de artesanato, restaurantes, museus tradicionais.
Depois admiraremos AS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas umas das mais bonitas do Japão, com sua queda de água
de 20 metros. Posteriormente seguiremos para a reigão de
Nagoya onde incluímos o ingresso para entrar no MUSEU
TOYOTA, um lugar imperdível para os amantes dos automóveis. Continuaremos rumo a QUIOTO chegada e alojamento.

07 SEX. Toba – Ise – Kumano – Nachi Katsuura.Antes de sairmos de Ise conheceremos Meotoiwa, duas rochas
no mar amarradas com uma corda grossa de palha marcando
um lugar sagrado ao qual descem os deuses. Também simbolizam um bom casamento. Saída pela estrada rumo a KUMANO.
Na chegada, visita à Onigajo, um conjunto de espetaculares
formações rochosas e grutas esculpidas pelo mar e pelo vento.
Almoço incluído em restaurante local. À tarde faremos um
trekking leve pela Trilha de Kumano (duração: 2 horas).
Começaremos nosso passeio por Daimonzaka, encosta empedrada flanqueada por cedros; continuaremos visitando o
Santuário Kumano Nachi, um dos três grandes Santuários de
Kumano, meta do caminho de peregrinação da religião xintoísta; seguiremos rumo ao Templo Seigantoji, um pagode de três
andares. Finalizaremos nosso passeio na Cascata de Nachi que
tem uma altura de 133 metros. Posteriormente, saída rumo a
NACHI KATSUURA onde chegaremos por volta das 17h00 ao
nosso ryokan. Jantar incluído e alojamento.
Nota: o ryokan oferece banhos de águas termais, aconselhamos que aproveite para desfrutá-lo.

DESDE 3372€-DÍAS 10

ORIENTE MEDIO

03 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji. Belas paisagens durante nossa rota. Primeiro conheceremos o
ARAKURAYAMA SENGEN PARK, com seus belos pagodes, onde
você tem as melhores e mais populares vistas do Monte Fuji.
Prosseguiremos a KAWAGUCHIKO, chegaremos a esta idílica
cidade formada por pequenas casas, flores e montanhas junto
ao seu bonito lago. Quando chegarmos conheceremos o
SANTUÁRIO FUJI SENGEN, um lugar mágico, rodeado por
árvores altas, onde tradicionalmente começava o caminho/
peregrinação para o monte. Agradeceremos, no santuário,
poder visitar este lugar cheio de magia. Logo depois, também
faremos um bonito passeio de barco pelo lago de Kawaguchi.
Após a hora do almoço subiremos rumo ao Monte Fuji pela
estrada que nos levará à “quinta estação”, entre espetaculares
bosques e vistas, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida ao
Monte Fuji está fechada por causa da neve ou por razões climáticas, portanto, nessas datas chegaremos até o ponto
autorizado.
Retorno a Kawaguchiko, você disporá de tempo para passear
junto ao seu lago. Ficaremos alojados em um Ryokan (hotéis
tradicionais japoneses), desfrute de seu ONSEN (banho público). Jantar incluído.
Nota: No Ryokan, alguns quartos são de estilo japonês, acomodações em tatames, e outro estilo ocidental. Em algumas ocasiões, o alojamento poderá ser em hotel em estilo ocidental.

06 QUI. Quioto – Nagoya – Ise – Toba.Sairemos cedo rumo à estação de Quioto (Nota: este translado
poderá ser feito com assistente de fala inglesa) para tomar o
trem de alta velocidade com destino a NAGOYA. Na chegada
estará à nossa espera um guia de fala hispânica. Saída rumo a
ISE, localidade situada a 2 horas de Nagoya. Na chegada
conheceremos a Rua Oharaimachi e os Becos Okage-Yokocho,
bairro com uma sequência de lojas de lembranças e restaurantes que conservam o ambiente da época dos samurais. Tempo
livre para almoçar. Veremos o Santuário Ise que é o santuário
xintoísta mais importante do Japão, consagrado à deusa do
sol Amaterasu Omikami. Iremos à Ilha das Pérolas Mikimoto.
Durante muito tempo nas águas locais dessa região havia
ostras perlíferas, anteriormente pescadas por mergulhadores
sem aparelhagem. Aqui assistiremos a uma demonstração de
mergulhadores que fazem a coleta de pérolas. (Nota: caso as
condições climáticas não sejam adequadas, a demonstração de
mergulhadores, poderia ser suspensa). Também visitaremos um
museu que trata do cultivo de pérolas e homenageia suas tradições e o método que lhes permitiu criar uma indústria tão
próspera na comarca. Posteriormente, saída rumo a TOBA.
Chegada, jantar incluído e alojamento.

ASIA E OCEANIA

02 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade
simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus
bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz.
Faremos uma breve parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as
centenas e centenas de Jizos, divindades esculpidas em
pedra e consideradas guardiãs das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo
seguiremos para o famoso Cruzamento de Shibuya, que
dizem que é o cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos
para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do imperador
Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus pela
elegante Avenida de Omotesando. Contornaremos a parte
mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma
parada para visitar a famosa Ponte de Nijubashi.
Atravessaremos o bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o
centro do Mangá e Anime japonês; passaremos junto do
Kokugikan, o estádio de Sumô, o esporte japonês.
Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo
Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em um
restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá
estar localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

busca limitar as emissões de gases de efeito estufa.
Iniciaremos o dia visitando Arashiyama, nos arredores de
Quioto, veremos a Ponte Togetsukyo, que significa ¨ponte que
cruza a lua¨, a partir de onde poderemos admirar um panorama maravilhoso. Visitaremos o Templo Tenryuji, um dos
¨cinco grandes templos Zen de Quioto¨, declarado Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO, depois passearemos pelo seu
místico Bosque de Bambu. Também faremos uma visita aos
principais pontos da cidade. Conheceremos o maravilhoso
santuário Xintoísta de Fushimi Inari; o Palácio Imperial e o
Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão de ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio
por GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular devido
às suas Gueixas. Tempo livre.

NIBILID
PO

NLINE

O

01 SAB. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e
alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola,
embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à sua espera.
O mesmo lhe proporcionará as informações básicas iniciais,
além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos
ônibus regulares (SHUTTLE BUS) que efetuam translados do
aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois disso,
faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes
incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio
é impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de
transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver as massas de
pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos dar um passeo até o restaurante. Shinjuku
é uma das áreas com mais vida noturna da cidade. Jantar
incluído de boas-vindas em um restaurante local e retorno ao
hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
ADE

Tóquio, Monte Fuji, Quioto
e Caminho de Kumano Novidade

2 Tóquio
1
Quioto 2
Kawaguchiko
1
Osaka
1
Toba
1
1
Wakayama
Nachikatsuura

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

Quioto 1
osaka 1

1

Toba
1
1 Monte Koya
1
1
Matsuyama KOBE 1 1
Wakayama Nachikatsuura

DIS
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01 QUI. Tóquio (chegada).-

AMÉRICA
MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS
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DESDE 4250€-DÍAS 12
DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:

02, 09, 16
07, 14, 28
11, 25
09, 16
20
03, 17, 24
01, 08, 15

PREÇOS POR PESSOA
ID:19497

T.Alt
T. Med

DBL

Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e alfândega um assistente (normalmente de língua espanhola, embora em
ocasiões possa ser em inglês) estará à sua espera. O mesmo lhe
proporcionará as informações básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno serviço oferecido pelos ônibus regulares
(SHUTTLE BUS) que efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois disso,
faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes incluídos) em direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é
impressionante, a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo.
Depois, vamos dar um passeo até o restaurante. Shinjuku é uma
das áreas com mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de
boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.

02 SEX. Tóquio.INDIV

€ 4250
€ 4250

5271
5271

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número total de viajantes
inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre
em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar quartos
duplos com cama de casal. Na maioria das vezes consiste
em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de
férias, festejos ou feriados nacionais em Japão (Golden
Week, de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de
agosto) pode ocorrer um maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais lento nas estradas e o alto
volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem
de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número
máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma
mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus ou tren,
nosso guia poderá enviar através do serviço de pacotes
expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo
mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes
portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão, sejam os
incluídos em seu circuito ou contratados de forma adicional, são realizados em transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das
pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de todos bem como suas preferências. Europamundo
oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a
comida local no destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você poderá encontrar
a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê
no site "Minha Viagem".

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada e de saída em transporte
coletivo de shuttle bus.
• Visita Panorâmica em: Tóquio, Quioto.
• Traslado Noturno: Shinjuku , Bairro tradicional de Gion
em Quioto.
• Entradas: Metrô, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo
Sensoji em Tóquio, Museu Memorial da Paz em
Hiroshima, Dogo Onsen, Templo Ishiteji em Matsuyama,
Santuário sintoísta em Kotohira, Jardins Ritsurin, Ponte
de Naruto, Museu Memorial do Terremoto em Kobe,
Mausoléu de Okuno,Templo de Kongobu-ji e Ajikan ou
Zazen meditação no Monte Koya, Santuário Fushimi
Inari, Palácio Imperial, Templo de Kinkaku-ji em Quioto,
Santuário Ise, Demostaão mergulhadores de pérola (não
sempre garantido), Museu do Cultivo de pérolas em Ise,
Santuário Kumano Nachi, Templo Seigantoji em
Kumano, Adventure World em Shirahama, Okunoin,
experiência de meditaão zen, complexo de templos
Danjo Garan, Templo Kongobuji em Koyasan.
• Ferry: Hiroshima - Miyahima, Hiroshima- Matsuyama.
• Funicular: Castelo de Matsuyama em Matsuyama.
• Trem Alta Velocidade: Tóquio -Hiroshima, Quioto Nagoya.
• 11 Almoços ou Jantares incluidos em: Tóquio, Tóquio,
Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu, Monte Koya, Toba,
Kumano, Nachi Katssura, Shirahama, Koyasan
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Tóquio, Sul do Japão

GUIA FALANDO EM

ESPANHOL

e Caminho de Kumano Novidade

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
ADE

ASIA E OCEANIA

2 Tóquio
Hiroshima

No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz. Faremos uma
breve parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais
bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de
Jizos, divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs das
crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso Cruzamento de
Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais abarrotado do
mundo. Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do
imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus
pela elegante Avenida de Omotesando. Contornaremos a parte
mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o
bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e
Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô,
o esporte japonês. Terminaremos nossa visita em Asakusa, visitando o Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço incluído em
um restaurante local. Retorno ao hotel.
Tarde livre.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá estar
localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

03 SAB. Tóquio- Hiroshima- Itsukushima- Hiroshima.-

Hoje tomaremos o TREM BALA para HIROSHIMA, em pouco mais
de quatro horas percorreremos os 800 km que nos separam desta
cidade. HIROSHIMA, cidade tristemente conhecida pelo bombardeio atômico sofrido em 1945 que destruiu por completo a cidade;
passearemos pelo Memorial da Paz, pela cúpula da bomba e
visitaremos o impressionante Museu da Paz. Embarcaremos em
um ferry boat para a ilha “onde convivem homens e Deuses”, com
o santuário de ITSUKUSHIMA dedicado à guardiã dos mares,
construído parcialmente sobre o mar. Tempo para visitar o templo, passear pelo seu bonito centro e almoçar. Retorno ao nosso
hotel em Hiroshima. Jantar incluído.
Nota: A ordem das visitas em Hiroshima pode variar sem afetar o
seu conteúdo.

04 DOM. Hiroshima- Matsuyama.-

Hoje tomaremos um barco rumo à ilha de Shikoku, travessia
muito agradável de umas duas horas e meia, entenderemos o
Japão, país formado por múltiplas ilhas. Em MATSUYAMA, tomaremos o teleférico para subir ao seu impressionante castelo.
Almoço incluído em um restaurante local Depois disso visitaremos ISHITE-JI, belíssimo templo budista, lugar de peregrinação.
No final da tarde iremos ao DOGO ONSEN, ingresso incluído, tradicional banho japonês construído no século XIX.

05 SEG. Matsuyama- Kotohira- Takamatsu- NarutoKobe.-

Sairemos rumo a KOTOHIRA, Santuário Xintoísta dedicado ao
Deus dos marinheiros, lugar de peregrinação edificado no Monte
Zosu, o acesso é feito subindo 785 escadas. Posteriormente, em
TAKAMATSU visitaremos RITSURIN, um dos jardins mais bonitos
do Japão. Almoço incluído em um restaurante local. Depois disso,
em NARUTO, uma ponte impressionante cruza o mar, pararemos
para conhecer a construção e caminhando em seu chão de vidro
veremos impressionantes redemoinhos no mar a 45 metros de
altura. A estrada conta com uma grande beleza paisagística,
posteriormente atravessaremos grandes pontes entre ilhas sobre
o mar. Chegada a KOBE, alojamento.

06 TER. Kobe- Osaka- Monte Koya.-

Em KOBE visitaremos o Museu Memorial do Terremoto, um lugar
para lembrar o trágico sismo que devastou a cidade em 1995 e
sua reconstruçao perfeita. Nota: Em algumas datas específicas a
entrada ao Museu do Terremoto poderá ser modificada pelo Museu
do Saquê ou pela subida à Torre do Kobe.
Continuaremos rumo a OSAKA. Sairemos da cidade rumo à montanha sagrada de KOYA, o centro mais importante do Budismo Shingon
do Japão. Neste monte, lugar mágico de peregrinação, existem 120
templos e mosteiros, visitaremos o Mausoléu de Okuno, lugar espiritual e imenso cemitério na natureza com mas de 200 000 túmulos.
Visitaremos o Templo de Kongobuji construído em 1593.
Nesta noite nos alojaremos em um mosteiro budista. Os monges
nos proporcionarão uma prática de meditação zen (Ajikan).
Jantar incluído (comida vegetariana). Caso você deseje poderá
assistir, de madrugada, à cerimônia religiosa realizada no templo.

Nota: Consideramos que o alojamento no mosteiro é uma experiência de grande valor. Os quartos existentes são simples, sem
banheiro privativo, de estilo tradicional japonês com tatames. Os
banheiros são comuns.

07 QUA. Monte Koya- Quioto.-

Café da manhã japonês no templo. Sairemos logo cedo para
QUIOTO, disporemos de todo o dia na cidade que foi capital do
Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede da corte
Imperial. Esta cidade, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a
única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal
motivo conserva seu riquíssimo patrimônio artístico; em Quioto
foi assinado em 1997 o protocolo que busca limitar as emissões de
gases de efeito estufa.
Faremos uma visita aos principais pontos da cidade.
Conheceremos o maravilhoso Santuário Xintoísta de Fushimi
Inari; o Palácio Imperial e o Templo de Kinkaku-ji, “o pavilhão de
ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio por
GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular devido às suas
Gueixas. Tempo livre.

08 QUI. Quioto – Nagoya – Ise – Toba.-

Sairemos cedo rumo à estação de Quioto (Nota: este translado
poderá ser feito com assistente de fala inglesa) para tomar o trem
de alta velocidade com destino a NAGOYA. Na chegada estará à
nossa espera um guia de fala hispânica. Saída rumo a ISE, localidade situada a 2 horas de Nagoya. Na chegada conheceremos a
Rua Oharaimachi e os Becos Okage-Yokocho, bairro com uma
sequência de lojas de lembranças e restaurantes que conservam
o ambiente da época dos samurais. Tempo livre para almoçar.
Veremos o Santuário Ise que é o santuário xintoísta mais importante do Japão, consagrado à deusa do sol Amaterasu Omikami.
Iremos à Ilha das Pérolas Mikimoto. Durante muito tempo nas
águas locais dessa região havia ostras perlíferas, anteriormente
pescadas por mergulhadores sem aparelhagem. Aqui assistiremos a uma demonstração de mergulhadores que fazem a coleta
de pérolas. (Nota: caso as condições climáticas não sejam adequadas, a demonstração de mergulhadores, poderia ser suspensa).
Também visitaremos um museu que trata do cultivo de pérolas e
homenageia suas tradições e o método que lhes permitiu criar
uma indústria tão próspera na comarca. Posteriormente, saída
rumo a TOBA. Chegada, jantar incluído e alojamento.

09 SEX. Toba – Ise – Kumano – Nachi Katsuura.-

Antes de sairmos de Ise conheceremos Meotoiwa, duas rochas no
mar amarradas com uma corda grossa de palha marcando um
lugar sagrado ao qual descem os deuses. Também simbolizam um
bom casamento. Saída pela estrada rumo a KUMANO. Na chegada,
visita à Onigajo, um conjunto de espetaculares formações rochosas e grutas esculpidas pelo mar e pelo vento. Almoço incluído em
restaurante local. À tarde faremos um trekking leve pela Trilha de
Kumano (duração: 2 horas). Começaremos nosso passeio por
Daimonzaka, encosta empedrada flanqueada por cedros; continuaremos visitando o Santuário Kumano Nachi, um dos três grandes
Santuários de Kumano, meta do caminho de peregrinação da religião xintoísta; seguiremos rumo ao Templo Seigantoji, um pagode
de três andares. Finalizaremos nosso passeio na Cascata de Nachi
que tem uma altura de 133 metros. Posteriormente, saída rumo a
NACHI KATSUURA onde chegaremos por volta das 17h00 ao nosso
ryokan. Jantar incluído e alojamento.
Nota: o ryokan oferece banhos de águas termais, aconselhamos
que aproveite para desfrutá-lo.

10 SAB. Nachi Katssura – Shirahama – Yuasa –
Wakayama.-

Saída rumo a SHIRAHAMA, situada a 2 horas de Nachi Katsuura. Ao
longo do caminho faremos uma parada para apreciar as espetaculares formações rochosas denominadas Hashikui-Iwa que são
semelhantes a pilares de ponte. Na chegada a Shirahama visitaremos o Adventure World, um zoológico cujo principal atrativo são
os ursos panda. Almoço incluído em um restaurante local. À tarde
faremos um passeio pela cidade de YUASA. Nessa localidade nasceu o molho de soja há aproximadamente 750 anos. A cidade ainda
conserva muitas casas antigas. Posteriormente, continuaremos
rumo a WAKAYAMA. Chegada ao hotel e alojamento.

11 DOM. Wakayama – Koyasan – Osaka.-

Saída rumo a KOYASAN, situada a aproximadamente a duas
horas de Wakayama. Na chegada visitaremos o cemitério
Okunoin com mais de 200.000 túmulos e cenotáfios no meio de
um bosque de cedros milenares. Almoço incluído vegetariano
“Shojin-ryori” e experiência de meditação zen em um dos mosteiros budistas “Shukubo”. Conheceremos o complexo de templos
Danjo Garan, assim como o Templo de Kongobuji, sede da escola
de budismo shingon, uma das seitas budistas mais importantes
do país que chegou ao Japão através de Kobo Daishi há mais de
1200 anos. Saída rumo a OSAKA e chegada prevista por volta das
18h00. Chegada ao hotel e alojamento.

12 SEG. Osaka.-

Depois do café da manhã, translado ao Aeroporto de Kansai (KIX)
ou de Itami (ITM) no Airport Limousine Bus sem assistência.
Nota: O guia entregará aos passageiros os tíquetes do ônibus no
dia anterior. O Airport Limousine Bus sai do terminal de ônibus que
está localizado ao lado do Sheraton Miyako Hotel Osaka, a cada 30
minutos, para o Aeroporto de Kansai (KIX) e para o Aeroporto de
Itami (ITM). O Aeroporto de Kansai (KIX) fica a 50 minutos de Bus a
partir do terminal de ônibus, enquanto o de Itami (ITM) fica a 40
minutos de Bus.

DIS

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no momento
da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues
espanhol/inglês. De acordo com número total de
viajantes inscritos será realizado em um ou dois
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar quartos duplos com cama de casal. Na maioria das
vezes consiste em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de férias, festejos ou feriados nacionais em
Japão (Golden Week, de 29 de abril a 05 de mayo;
Obon, de 13 a 15 de agosto) pode ocorrer um maior
atraso nas visitas programadas devido ao trânsito
mais lento nas estradas e o alto volume de pessoas
que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e
de trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número máximo de bagagem autorizada
por passageiro: uma mala por pessoa e um bolso de
mão. Caso a totalidade da bagagem não caiba nos
bagageiros do ônibus ou tren, nosso guia poderá
enviar através do serviço de pacotes expresso a
bagagem dos passageiros que levem consigo mais
quantidade do que a autorizada. As despesas
decorrentes de tais envios deverão ser pagas pelos
viajantes portadores do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão,
sejam os incluídos em seu circuito ou contratados de
forma adicional, são realizados em transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de todos bem como suas preferências. Europamundo oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a comida local no
destino visitado, no entanto, outras refeições são
de cozinha internacional. Você poderá encontrar a
lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada
turnê no site "Minha Viagem".

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte
final do folheto e na sua página web “Minha
Viagem” .

O PREÇO INCLUI

Yamadera, Toba, Kumano,
Shirahama, Koyasan

Nachi

Katssura,

133

MAIS DE 15 DIAS

• 09 Almoços ou Jantares incluidos em: Otaru,
Porotokotan, Ferry Tomakomai- Sendai,

ATÉ 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando espanhol, seguro básico de viagem e
café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada e de saída em transporte coletivo de shuttle bus.
• Excursão: Otaru e Colina de Buda em Sapporo.
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Visita Panorâmica em: Sapporo, Tóquio, Quioto.
• Traslado Noturno: Tradicional Bairro de Gion em
Quioto.
• Entradas: Santuário Hokkaido Jingu e Kito oração
em Sapporo, Museu de Vulcanologia, Museu
Cultura Ainu em Porotokotan, Conjunto de Templos
em Yamadera, Museu do Saquê em Yonezawa,
Mansão
Samurai
Aizu
Bukeyashiki
em
Aizuwakamatsu, Antiga pedreira em Oya Museum,
Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji em
Tóquio, Arakurayama Sengen Park em Monte Fuji,
Santuário Fuji Sengen em Kawaguchiko, Vilarejo
Museu em Iyasi No Sato Nenba, Museu Toyota,
Templo de Tenryu-ji, Bosque de Bambu de
Arashiyama, Santuário Fushimi Inari, Palácio
Imperial, Templo de Kinkaku-ji em Quioto,
Santuário Ise, Demostaão mergulhadores de pérola
(não sempre garantido), Museu do Cultivo de pérolas em Ise, Santuário Kumano Nachi, Templo
Seigantoji em Kumano, Adventure World em
Shirahama, Okunoin, experiência de meditaão zen,
complexo de templos Danjo Garan, Templo
Kongobuji em Koyasan.
• Ferry: Tomakomai - Sendai.
• Trem Alta Velocidade: Quioto - Nagoya.

CENTRAL

14 SEG. Osaka.Depois do café da manhã, translado ao Aeroporto de Kansai (KIX)
ou de Itami (ITM) no Airport Limousine Bus sem assistência.
Nota: O guia entregará aos passageiros os tíquetes do ônibus no dia
anterior. O Airport Limousine Bus sai do terminal de ônibus que está
localizado ao lado do Sheraton Miyako Hotel Osaka, a cada 30
minutos, para o Aeroporto de Kansai (KIX) e para o Aeroporto de
Itami (ITM). O Aeroporto de Kansai (KIX) fica a 50 minutos de Bus a
partir do terminal de ônibus, enquanto o de Itami (ITM) fica a 40
minutos de Bus.

6075
6075

NÓRDICA

13 DOM. Wakayama – Koyasan – Osaka.Saída rumo a KOYASAN, situada a aproximadamente a duas horas
de Wakayama. Na chegada visitaremos o cemitério Okunoin com
mais de 200.000 túmulos e cenotáfios no meio de um bosque de
cedros milenares. Almoço incluído vegetariano “Shojin-ryori” e
experiência de meditação zen em um dos mosteiros budistas
“Shukubo”. Conheceremos o complexo de templos Danjo Garan,
assim como o Templo de Kongobuji, sede da escola de budismo
shingon, uma das seitas budistas mais importantes do país que
chegou ao Japão através de Kobo Daishi há mais de 1200 anos.
Saída rumo a OSAKA e chegada prevista por volta das 18h00.
Chegada ao hotel e alojamento.

INDIV

MEDITERRÂNEO

12 SAB. Nachi Katssura – Shirahama – Yuasa – Wakayama.Saída rumo a SHIRAHAMA, situada a 2 horas de Nachi Katsuura. Ao
longo do caminho faremos uma parada para apreciar as espetaculares formações rochosas denominadas Hashikui-Iwa que são
semelhantes a pilares de ponte. Na chegada a Shirahama visitaremos o Adventure World, um zoológico cujo principal atrativo são
os ursos panda. Almoço incluído em um restaurante local. À tarde
faremos um passeio pela cidade de YUASA. Nessa localidade nasceu o molho de soja há aproximadamente 750 anos. A cidade ainda
conserva muitas casas antigas. Posteriormente, continuaremos
rumo a WAKAYAMA. Chegada ao hotel e alojamento.

DBL
€ 4564
€ 4564

ATLÂNTICO

07 SEG. Tóquio- Monte Fuji- Kawaguchiko.Viajaremos rumo à bonita região do Monte Fuji. Belas paisagens
durante nossa rota. Primeiro conheceremos o ARAKURAYAMA
SENGEN PARK, com seus belos pagodes, onde você tem as melhores
e mais populares vistas do Monte Fuji. Prosseguiremos a
KAWAGUCHIKO, chegaremos a esta idílica cidade formada por
pequenas casas, flores e montanhas junto ao seu bonito lago.
Quando chegarmos conheceremos o SANTUÁRIO FUJI SENGEN, um
lugar mágico, rodeado por árvores altas, onde tradicionalmente
começava o caminho/peregrinação para o monte. Agradeceremos,
no santuário, poder visitar este lugar cheio de magia. Logo depois,
também faremos um bonito passeio de barco pelo lago de
Kawaguchi. Após a hora do almoço subiremos rumo ao Monte Fuji
pela estrada que nos levará à “quinta estação”, entre espetaculares
bosques e vistas, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: No inverno, com frequência, o trajeto de subida ao Monte Fuji
está fechada por causa da neve ou por razões climáticas, portanto,
nessas datas chegaremos até o ponto autorizado.
Retorno a Kawaguchiko, você disporá de tempo para passear
junto ao seu lago. Ficaremos alojados em um Ryokan (hotéis tradicionais japoneses), desfrute de seu ONSEN (banho público).
Jantar incluído.

11 SEX. Toba – Ise – Kumano – Nachi Katsuura.Antes de sairmos de Ise conheceremos Meotoiwa, duas rochas no
mar amarradas com uma corda grossa de palha marcando um
lugar sagrado ao qual descem os deuses. Também simbolizam um
bom casamento. Saída pela estrada rumo a KUMANO. Na chegada,
visita à Onigajo, um conjunto de espetaculares formações rochosas
e grutas esculpidas pelo mar e pelo vento. Almoço incluído em restaurante local. À tarde faremos um trekking leve pela Trilha de
Kumano (duração: 2 horas). Começaremos nosso passeio por
Daimonzaka, encosta empedrada flanqueada por cedros; continuaremos visitando o Santuário Kumano Nachi, um dos três grandes
Santuários de Kumano, meta do caminho de peregrinação da religião xintoísta; seguiremos rumo ao Templo Seigantoji, um pagode
de três andares. Finalizaremos nosso passeio na Cascata de Nachi
que tem uma altura de 133 metros. Posteriormente, saída rumo a
NACHI KATSUURA onde chegaremos por volta das 17h00 ao nosso
ryokan. Jantar incluído e alojamento.
Nota: o ryokan oferece banhos de águas termais, aconselhamos
que aproveite para desfrutá-lo.

ID: 19498
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PENINSULA IBÉRICA

06 DOM. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com áreas repletas de paz. Faremos uma
breve parada no Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais
bonita da Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas de
Jizos, divindades esculpidas em pedra e consideradas guardiãs
das crianças, que são enfeitados com gorros de lã, babadores e
moinhos de vento. Logo seguiremos para o famoso Cruzamento de
Shibuya, que dizem que é o cruzamento mais abarrotado do
mundo. Iremos para o Templo de Meiji dedicado aos espíritos do
imperador Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus
pela elegante Avenida de Omotesando. Contornaremos a parte
mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins. Faremos uma parada para visitar a famosa Ponte de Nijubashi. Atravessaremos o
bairro de Akihabara, a “Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e
Anime japonês; passaremos junto do Kokugikan, o estádio de
Sumô, o esporte japonês. Terminaremos nossa visita em Asakusa,
visitando o Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise. Almoço
incluído em um restaurante local. Retorno ao hotel. Tarde livre.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel. Faremos
um passeio noturno. Tomaremos o metrô (bilhetes incluídos) em
direção à região de Shinjuku. O metrô de Tóquio é impressionante,
a estação de Shinjuku sendo o centro de transporte mais ativo do
mundo! Você poderá ver as massas de pessoas que utilizam o
moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Shinjuku é uma das
áreas com mais vida noturna da cidade. Jantar incluído em um
restaurante local e retorno ao hotel, novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.
NOTA: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento poderá estar
localizado próximo ao aeroporto de Narita de Tóquio.

PREÇOS POR PESSOA

ECONÔMICA

05 SAB. Aizuwakamatsu- Ouchijuku - Oya Museum- Tóquio.Em AIZUWAKAMATSU visitaremos a MANSÃO SAMURAI, conheceremos esta bela mansão histórica onde aprenderemos sobre os
guerreiros Samurais. Depois disso passearemos pelo jardim do
Castelo, talvez possamos ver as crianças praticando artes marciais no Dojo. Subiremos ao Iimoriyama, aqui veremos as esculturas doadas por Mussolini e nos falarão sobre as crianças mártires
desta cidade. Continuaremos nosso trajeto para OUCHI-JUKU, um
vilarejo muito pitoresco de casas tradicionais com telhados de
palha, tempo para almoçar. Após o almoço (não incluido) viajaremos para OYA-MUSEUM, antigas pedreiras simplemente impressionantes. TÓQUIO – Chegada prevista para o final do dia-.

10 QUI. Quioto – Nagoya – Ise – Toba.Sairemos cedo rumo à estação de Quioto (Nota: este translado
poderá ser feito com assistente de fala inglesa) para tomar o trem
de alta velocidade com destino a NAGOYA. Na chegada estará à
nossa espera um guia de fala hispânica. Saída rumo a ISE, localidade situada a 2 horas de Nagoya. Na chegada conheceremos a
Rua Oharaimachi e os Becos Okage-Yokocho, bairro com uma
sequência de lojas de lembranças e restaurantes que conservam o
ambiente da época dos samurais. Tempo livre para almoçar.
Veremos o Santuário Ise que é o santuário xintoísta mais importante do Japão, consagrado à deusa do sol Amaterasu Omikami.
Iremos à Ilha das Pérolas Mikimoto. Durante muito tempo nas
águas locais dessa região havia ostras perlíferas, anteriormente
pescadas por mergulhadores sem aparelhagem. Aqui assistiremos
a uma demonstração de mergulhadores que fazem a coleta de
pérolas. (Nota: caso as condições climáticas não sejam adequadas,
a demonstração de mergulhadores, poderia ser suspensa). Também
visitaremos um museu que trata do cultivo de pérolas e homenageia suas tradições e o método que lhes permitiu criar uma indústria tão próspera na comarca. Posteriormente, saída rumo a TOBA.
Chegada, jantar incluído e alojamento.

05
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MAIS INCLUÍDO

04 SEX. Sendai- Yamadera- Yonezawa- Aizuwakamatsu.Chegaremos por volta das 10h00 da manhã ao porto de Sendai e
continuaremos rumo a YAMADERA, um belo conjunto de templos
fundados há mais de 1.000 anos nas montanhas, entre bosques com
árvores imensas. Tempo para conhecer este lugar mágico. Almoço
incluído. Posteriormente continuaremos rumo a YONEZAWA, estaremos em uma das principais regiões produtoras de Saquê, visitaremos o Museu do Saquê, com sua pequena destilaria. Continuaremos
entre belas paisagens para AIZUWAKAMATSU. Alojamento.

09 QUA. Quioto.Hoje vamos ter o dia todo na cidade de QUIOTO que foi capital do
Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede da corte
Imperial. Esta cidade, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a
única grande cidade japonesa que não foi bombardeada, por tal
razão conserva seu riquíssimo patrimônio artístico. Em Quioto foi
assinado em 1997 o protocolo que busca limitar as emissões de
gases de efeito estufa. Iniciaremos o dia visitando Arashiyama,
nos arredores de Quioto, veremos a Ponte Togetsukyo, que significa ¨ponte que cruza a lua¨, a partir de onde poderemos admirar
um panorama maravilhoso. Visitaremos o Templo Tenryuji, um dos
¨cinco grandes templos Zen de Quioto¨, declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, depois passearemos pelo seu místico
Bosque de Bambu. Também faremos uma visita aos principais
pontos da cidade. Conheceremos o maravilhoso santuário
Xintoísta de Fushimi Inari; o Palácio Imperial e o Templo de
Kinkaku-ji, “o pavilhão de ouro” com seus magníficos jardins.
Depois disso disporemos de tempo antes de fazer um passeio por
GION, o tradicional bairro cheio de vida e popular devido às suas
Gueixas. Tempo livre.

DATAS DE SAÍDA
Mai.20:
Jul.20:
Set.20:
Out.20:

ORIENTE MEDIO

03 QUI. Sapporo- -Toyako Onsen- Usu -Porotokotan - Ferry
Tomakomai Sendai.Entre belas paisagens do interior da ilha de Hokkaido, lagos e
montanhas, chegaremos à cidade balnear de TOYAKO, ao pé do
impressionante vulcão e na ribeira de um bonito lago que ocupa
um antiga cratera. Tempo para passear junto à sua ribeira.
Visitaremos o museu de vulcanologia que nos recorda as erupções
ocorridas nessa região. Depois disso tomaremos o teleférico rumo
ao topo do vulcão USU, tempo para caminhar pela área vulcânica
composta por paisagens magníficas. Almoço incluído em um restaurante local. Continuaremos rumo a Shiraoi onde visitaremos o
POROTOKOTAN, museu aldeia Ainu, onde conheceremos a cultura
do vilarejo dos esquimós que habitavam a ilha antes da chegada
dos japoneses. Continuaremos rumo a TOMAKOMAI, onde embarcaremos em um moderno ferry noturno. Acomodação em camarotes duplos com banheiro privativo. Jantar incluído. Noite navegando no oceano Pacífico.

08 TER. Kawaguchiko- Iyashi No Sato Nenba- Toyota- Quioto.De manhã, seguindo pela bela estrada que contorna os lagos
conheceremos IYASHI NO SATO NENBA, este pequeno vilarejo foi
destruído por um ciclone em 1966, posteriormente foi recuperado
como um vilarejo-museu ao ar livre típico das montanhas. Suas
casas tradicionais foram transformadas em lojas de artesanato,
restaurantes, museus tradicionais. Depois admiraremos AS
CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas umas das mais bonitas do
Japão, com sua queda de água de 20 metros. Posteriormente
seguiremos para a reigão de Nagoya onde incluímos o ingresso
para entrar no MUSEU TOYOTA, um lugar imperdível para os
amantes dos automóveis. Continuaremos rumo a QUIOTO chegada e alojamento.

DESDE 4564€-DÍAS 14

ASIA E OCEANIA

02 QUA. Sapporo- -Toyako Onsen- Usu -Porotokotan - Ferry
Tomakomai Sendai.Entre belas paisagens do interior da ilha de Hokkaido, lagos e
montanhas, chegaremos à cidade balnear de TOYAKO, ao pé do
impressionante vulcão e na ribeira de um bonito lago que ocupa
um antiga cratera. Tempo para passear junto à sua ribeira.
Visitaremos o museu de vulcanologia que nos recorda as erupções
ocorridas nessa região. Depois disso tomaremos o teleférico rumo
ao topo do vulcão USU, tempo para caminhar pela área vulcânica
composta por paisagens magníficas. Almoço incluído em um restaurante local. Continuaremos rumo a Shiraoi onde visitaremos o
POROTOKOTAN, museu aldeia Ainu, onde conheceremos a cultura
do vilarejo dos esquimós que habitavam a ilha antes da chegada
dos japoneses. Continuaremos rumo a TOMAKOMAI, onde embarcaremos em um moderno ferry noturno. Acomodação em camarotes duplos com banheiro privativo. Jantar incluído. Noite navegando no oceano Pacífico.

Nota: No Ryokan, alguns quartos são de estilo japonês, acomodações em tatames, e outro estilo ocidental. Em algumas ocasiões, o
alojamento poderá ser em hotel em estilo ocidental.

NIBILID
PO

NLINE

O

01 TER. Sapporo.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de
tarde informação para o inicio do seu roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
ADE

Descubra o Japão e o Caminho a Kumano

GUIA FALANDO EM

AMÉRICA

Novidade

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

(Opç. 1, 2 y 3)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:

(Opç. 4)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:

09
07, 21
04, 18
02, 16
27
10, 24
22

PREÇOS POR PESSOA

ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO
NÓRDICA
CENTRAL
ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS

02, 09, 16
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16
20, 27
03, 10, 17, 24
01, 15, 22

Opção 1
ID: 19499
DBL

Opção 2
ID:19500
DBL
IND

IND

T.Alt

€ 2601

3729

3245

4452

T. Med

€ 2601

3729

3245

4452

T.Baixa € 2601

4452

3729

3245

Opção 3
ID: 19501
DBL

IND

Opção 4
ID: 19502
DBL
IND

T.Alt

€ 3910

5272

4580

6037

T. Med

€ 3910

5272

4580

6037

T.Baixa € 3910

5272

-

-

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir
o passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/inglês. De acordo com número total de viajantes
inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre
em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: No Japão não é frequente encontrar quartos
duplos com cama de casal. Na maioria das vezes consiste
em quartos com duas camas.
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de
férias, festejos ou feriados nacionais em Japão (Golden
Week, de 29 de abril a 05 de mayo; Obon, de 13 a 15 de
agosto) pode ocorrer um maior atraso nas visitas programadas devido ao trânsito mais lento nas estradas e o alto
volume de pessoas que visitam os monumentos.
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem
de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número
máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala
por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus ou tren, nosso
guia poderá enviar através do serviço de pacotes expresso
a bagagem dos passageiros que levem consigo mais quantidade do que a autorizada. As despesas decorrentes de
tais envios deverão ser pagas pelos viajantes portadores
do referido excesso.
TRASLADOS: Os translados efetuados no Japão, sejam os
incluídos em seu circuito ou contratados de forma adicional,
são realizados em transporte compartilhado de shuttel bus.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das
pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satisfação de todos bem como suas preferências. Europamundo
oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a
comida local no destino visitado, no entanto, outras refeições são de cozinha internacional. Você poderá encontrar
a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê
no site "Minha Viagem".
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VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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PENINSULA IBÉRICA

DESDE 2601 €-DÍAS 7/10/12/15

ADE

ECONÔMICA

MAIS INCLUÍDO

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

ESPANHOL

Tenryuji
Eterno
Japão
com Kanazawa
Shirakawago Opção 1
uno de los
¨cinco grandes
templos Zen de e
Quioto¨,
Patrimonio de la Humanidad del UNESCO,
Japão com Kanazawa, Shirakawago e Alpes Japoneses Opção 2
Japão Central e Monte Fuji com Kanazawa e Shirakawago Opção 3
Sensações autênticas do Japão com Kanazawa e Shirakawago

Opção 4

(OPÇ. 1) ETERNO JAPÃO COM KANAZAWA E SHIRAKAWAGO
01 QUI. Tóquio (chegada).Tóquio Bem-vindo ao Japão! Após os trâmites de fronteira e alfândega um assistente (normalmente de língua
espanhola, embora em ocasiões possa ser em inglês) estará à sua espera. O mesmo lhe proporcionará as informações básicas iniciais, além de acompanhá-lo no moderno
serviço oferecido pelos ônibus regulares (SHUTTLE BUS)
que efetuam translados do aeroporto ao hotel.
18h30 - Encontraremos nosso guia na recepção do hotel.
Conheceremos os integrantes de nosso grupo e, depois
disso, faremos um passeio noturno. Tomaremos o metrô
(bilhetes incluídos) em direção à região de Shinjuku. O
metrô de Tóquio é impressionante, a estação de Shinjuku
sendo o centro de transporte mais ativo do mundo! Você
poderá ver as massas de pessoas que utilizam o moderníssimo e eficaz transporte coletivo. Depois, vamos dar
um passeo até o restaurante. Shinjuku é uma das áreas
com mais vida noturna da cidade. Jantar incluído de
boas-vindas em um restaurante local e retorno ao hotel,
novamente de metrô, acompanhados de nosso guia.
02 SEX. Tóquio.No período da manhã faremos uma longa visita, de
aproximadamente cinco horas, junto de nosso guia por
essa cidade simplesmente impressionante! Sua frenética
atividade, seus bairros ultramodernos, convivem com
áreas repletas de paz. Faremos uma breve parada no
Templo de Zojoji para fotografar a imagem mais bonita
da Torre de Tóquio. Destacam-se as centenas e centenas
de Jizos, divindades esculpidas em pedra e consideradas
guardiãs das crianças, que são enfeitados com gorros de
lã, babadores e moinhos de vento. Logo seguiremos para
o famoso Cruzamento de Shibuya, que dizem que é o
cruzamento mais abarrotado do mundo. Iremos para o
Templo de Meiji dedicado aos espíritos do imperador
Meiji e de sua esposa. Prosseguiremos com nosso ônibus
pela elegante Avenida de Omotesando. Contornaremos
a parte mais bonita do Palácio Imperial e dos jardins.
Faremos uma parada para visitar a famosa Ponte de
Nijubashi. Atravessaremos o bairro de Akihabara, a
“Cidade Elétrica”, o centro do Mangá e Anime japonês;
passaremos junto do Kokugikan, o estádio de Sumô, o
esporte japonês. Terminaremos nossa visita em Asakusa,
visitando o Templo Sensoji e a famosa rua Nakamise.
Almoço incluído em um restaurante local. Retorno ao
hotel. Tarde livre.
Nota: Durante as Olimpíadas do Japão, o alojamento
poderá estar localizado próximo ao aeroporto de Narita
de Tóquio.
Nota: As malas serão transferidas separadas dos passageiros, no dia seguinte serão levadas do hotel de Tóquio

para Quioto. Você deverá levar consigo uma bolsa com os
pertences imprescindíveis (muda de roupa, remédios,
documentação, etc.) para passar uma noite em Kanazawa
e outra em Gero.
03 SAB. Tóquio – Kanazawa.Saída do hotel e translado à estação onde tomaremos o
trem bala com destino a KANAZAWA situada na costa do
mar do Japão. Chegada a esta cidade que teve certa
relevância histórica ao albergar uma das famílias feudais mais importantes do período Tokugawa: o clã
Maeda. Visitaremos a cidade onde conheceremos o
Mercado Omicho. Tempo livre para almoçar. Depois visitaremos o Bairro Higashi Chaya Gai onde entraremos na
casa de chá “Shima”. A seguir visitaremos o Jardim
Kenrokuen, um dos jardins mais famosos do Japão.
Posteriormente, translado ao hotel e alojamento.
04 DOM. Kanazawa – Shirakawago – Takayama –
Gero.Saída rumo a SHIRAKAWAGO, Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Atravessada pelo rio
Shogawa e rodeada de montanhas, esta localidade é
conhecida por suas típicas casas de telhado triangular
feito de palha e muito inclinado para suportar o peso da
abundante neve que cai nesta região no inverno.
Visitaremos uma casa em estilo Gassho-zukuri, o nome
gassho se refere à imagem de duas mãos a rezar.
Posteriormente, saída rumo a TAKAYAMA onde conheceremos o bairro histórico de Kamisannomachi, assim
como Yatai Kaikan, exposição das charretes para o
Festival de Takayama. Almoço incluído. Posteriormente,
translado a GERO onde nos alojaremos em um ryokan
onde há onsen. Jantar incluído e alojamento.
05 SEG. Gero – Nagoya – Quioto – Nara – Quioto.Saída pegando a estrada rumo à NAGOYA. Na chegada
translado à estação para tomar o trem de alta velocidade
com destino a QUIOTO. Chegada, continuaremos rumo à
cidade de NARA onde se destaca o Templo Todai-ji com
sua estátua de Buda colossal. Também visitaremos o
Parque de Nara com seus inúmeros cervos. Ao retornar a
Quioto pararemos para visitar o Santuário Fushimi Inari
com milhares de pórticos “torii” na cor vermelha. Chegada
ao hotel no final da tarde. Alojamento.
06 TER. Quioto.Estaremos durante todo o dia na cidade que foi capital
do Japão desde o ano de 794 até 1868 acolhendo a sede
da corte Imperial. Esta localidade, durante a Segunda
Guerra Mundial, foi a única grande cidade japonesa que
não foi bombardeada, por isso conserva seu riquíssimo
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KANAZAWA

Sendai

Ikaho 1

1

2 Tóquio
Gero 1 1
1
3
NAGANO Gora
Quioto

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web "Minha Viagem".

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol, seguro
básico de viagem e café da manhã tipo
buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Visita
Panorâmica
em:
Tóquio,
Kanazawa, Quioto.
• Traslado Noturno: Shinjuku em Tóquio.
• Entradas: Metrô em Tóquio, Templo Zojoji,
Templo Meiji, Templo Sensoji em Tóquio;
Casa de Chá Shima, Jadim Kenrokuen em
Kanazawa; Casa Gassho-zukuri em
Shirakawako; Yatai Kaikan em Takayama;
Templo de Todai-ji e Templo de Horyu-ji
em Nara; Santuário Fushimi Inari, Templo
de Tenryu-ji, Bosque de bambú de
Arashiyama, Templo de Kinkaku-ji,
Templo Sanjusangendo em Quioto.
• Trem Alta Velocidade: Tóquio- Kanazawa,
Nagoya - Quioto.
• 05 Almoços ou Jantares incluidos em:
Tóquio, Tóquio, Takayama, Gero, Quioto
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Entradas: Castelo do Matsumoto, Templo
Zenko-ji, Cerimônia Gomakuyo,Parque
dos Macacos em Jigokudani em Nagano,
Espetáculo de Yumomi em Kusatsu,
Templo Toshogu, Mausoléu Taiyuinbyo em
Nikko.
• 03 Almoços ou Jantares incluidos em:
Tsumago, Nagano, Ikaho Onsen
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: Lago de Kawaguchiko.
• Entradas: Templo Hokoku-ji e bosque de
bambú, Templo Sugimoto-dera, Grande
Buda (Daibutsu) em Kamakura, Castelo
em Odawara, Arakurayama Sengen Park
em Monte Fuji, Santuário Fuji Sengen em
Kawaguchiko.

MAIS DE 15 DIAS
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ATÉ 15 DIAS

• (Serviços adicionais Opç. 4)
• Excursão: Otaru e Colina de Buda em
Sapporo.
• Barco: Cruzeiro Matshushima.
• Visita Panorâmica em: Sapporo.
• Entradas: Templo Toshogu, Mausoléu
Taiyuinbyo em Nikko, Chá tradicional em
Matshushima, Chusonji, pratica zen nos
jardins do Templo Motsuji e Templo
Takkoku no Iwaya, Castelo em Hirosaki,
Museu Nebuta em Aomori, Torre
Goryokaku em Hakodate, Santuário
Hokkaido Jingu e Kito oração em
Sapporo.
• Ferry: Aomori-Hakodate (Ilha de
Hokkaido).
• Funicular: Monte Hakodate.
• 04 Almoços ou Jantares incluidos em:
Matshushima, Aomori, Onuma, Otaru

CENTRAL

15 QUI. Sapporo.Após do café da manha, fim de nossos serviços.

1

NÓRDICA

14 QUA. Sapporo- Colina de Buda -Otaru- Sapporo.Faremos uma visita à cidade com paradas junto à torre
do relógio e à avenida-parque de Odori Koen cuja torre de
televisão se destaca. Conheceremos o bonito Santuário
Xintoísta de Hokkaido Jingu, faremos um Kito, oração
cerimonial onde agradeceremos a viagem efetuada.
Conhecemos a COLINA DE BUDA, novo centro de arquitetura de vanguarda inaugurado em 2015. A colina coberta
de lavandas mantém a gigantesca estátua de Buda, no
complexo também veremos a réplica das estátuas Moai
(Ilha de Páscoa). Seguiremos para OTARU, pequena cidade
que nos recorda a Europa, com suas ruas cheias de vida
comercial, seu antigo canal e seus pequenos museus.
Almoço incluído em um restaurante local. Retorno a
Sapporo por volta das 15h30. Tarde livre.

MORIOKA

MEDITERRÂNEO

13 TER. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- Sapporo.De manhã conheceremos o impressionante e agitado
mercado de peixe. Também subiremos à torre
GORYOKAKU, com uma vista impressionante, onde
poderemos observar a forma de estrela da fortaleza de
Hakodate. Tempo livre para passear pela região do castelo antes de seguir para ONUMA. Tempo livre neste
magnífico espaço turístico, com uma infinidade de
pequenas ilhas onde você poderá passear de barco,
caminhar entre as ilhas e Almoço incluido em um restaurante local.
à tarde continuaremos pelo oceano rumo a NOBORIBETSU,
um espaço vulcânico impressionante, caminharemos
entre fumarolas no Jigoku Dani (Vale do Inferno), admiraremos o lago cheio de fumarola de Oyunuma, seguiremos
pela trilha junto ao rio de águas quentes até o espaço onde
você poderá tomar um banho para os pés.- Posteriormente
continuaremos rumo a SAPPORO.- Chegaremos à bela
capital, localizada ao norte do Japão, já no final do dia.-

HAKODATE 1

ATLÂNTICO

11 DOM. Tóquio- Kamakura – Enoshima -OdawaraGora.Sairemos de Tóquio para KAMAKURA, um “oásis de paz”
que durante dois séculos foi a capital do Japão, com inúmeros santuários, templos e jardins. No templo zen de
Hokoku-ji passearemos pelo seu bosque de bambu
(ingresso incluído) e poderemos tomar um chá verde.
Também conheceremos Sugimoto-dera, fundado em 734
é o templo mas antigo da cidade. Passaremos um tempo
no agradável centro da cidade antes de conhecer, com
ingresso incluído, o Grande Buda (Daibutsu). Nosso
seguinte trajeto oferece uma grande beleza paisagística
seguindo pelo oceano Pacífico. Tempo livre para almoçar
e passear em ENOSHIMA, pequena ilha no oceano interligada por uma ponte. Continuaremos rumo a ODAWARA,
ingresso incluído para visitar o castelo, imponente fortaleza medieval (restaurada no século XX) do período Edo,
um dos principais castelos do Japão. Continuaremos
para a bela região de Hakone, uma zona de lagos e mon-

12 SEG. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate.Em uma região com belas paisagens viajaremos rumo a
HIROSAKI, onde visitaremos seu castelo localizado em
um belo parque onde na primavera florescem mais de
2.500 cerejeiras. Depois disso seguiremos rumo a
AOMORI, capital provincial na baía de Mutsu.
Conheceremos o Museu Nebuta, aprenderemos sobre a
tradição japonesa de festas que nos recordam o carnaval, com seus carros pintados e iluminados. Almoço
incluído em um restaurante local.
Posteriormente embarcaremos de ferry para cruzar a
ilha de HOKKAIDO, onde você poderá desfrutar de uma
bonita travessia de pouco mais de três horas e meia.
HAKODATE –Chegada-. Antes de ir ao hotel subiremos à
Montanha Hakodate que oferece uma vista impressionante. Desceremos da montanha de teleférico.
Disporemos de tempo no belo centro histórico destinado
a pedestres, onde poderemos observar a influência de
outras culturas nesta cidade (igreja ortodoxa russa,
igrejas cristãs).

Tomakomai

PENINSULA IBÉRICA

(OPÇ. 3) JAPÃO CENTRAL E MONTE FUJI COM
KANAZAWA E SHIRAKAWAGO
DIAS 1 - 09 COMO EM OPÇ. 2
10 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo
visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu
onde se destaca a sala com o som do dragão.
Conheceremos o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço
impressionante cheio de paz. Também faremos um passeio junto do rio, em Kanmangafuchi, centenas de Jizos
nos observam! Disporemos de tempo livre no centro da
cidade antes de retornar a TÓQUIO.- Chegada a Tóquio
por volta das 18h30.-

11 DOM. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- Morioka.Sairemos rumo à maravilhosa cidade de MATSUSHIMA, na
baía das “Mil Ilhas”, no Oceano Pacífico, considerada uma
das cidades paisagísticas mais bonitas do Japão. Ao chegar, em uma magnífica “casa de chá” que aponta para o
mar, tomaremos um chá tradicional enquanto nosso guia
irá orientá-los sobre a cidade. Depois disso faremos um
cruzeiro de aproximadamente 50 minutos. Almoço incluído. Seguiremos para HIRAIZUMI, conheceremos seus templos – Patrimônio da Humanidade pela UNESCO –, Takkoko
No Iwaya, escavado na rocha no ano de 801. Depois disso,
o magnífico conjunto de templos budistas de Chusonji.
Descansaremos nos jardins do Templo Motsuji, onde faremos uma prática Zen com todos os viajantes. Seguiremos
rumo à MORIOKA, a agradável capital da província de
Iwate. Alojamento e tempo livre.

2

ECONÔMICA

10 SAB. Ikaho- Nikko- Tóquio.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo
visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu
onde se destaca a sala com o som do dragão.
Conheceremos o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço
impressionante cheio de paz. Também faremos um passeio junto do rio, em Kanmangafuchi, centenas de Jizos
nos observam! Disporemos de tempo livre no centro da
cidade antes de retornar a TÓQUIO.- Chegada a Tóquio
por volta das 18h30.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo
para saber se vai precisar de uma noite adicional.
Translado de saída para o aeroporto não incluído; nosso
guia lhe irá assessorar sobre o melhor transporte público
para seu deslocamento.

(OPÇ. 4) SENSAÇÕES AUTÊNTICAS DO JAPÃO COM
KANAZAWA E SHIRAKAWAGO
DIAS 1 - 9 COMO EM OPÇ. 3
10 SAB. Ikaho- Nikko- Sendai.Continuaremos rumo a NIKKO, neste fantástico vilarejo
visitaremos o impressionante templo de Nikko-Toshogu
onde se destaca a sala com o som do dragão.
Conheceremos o mausoléu de Taiyuinbyo, um espaço
impressionante cheio de paz. Também faremos um passeio junto do rio, em Kanmangafuchi, centenas de Jizos
nos observam!
Disporemos de tempo livre no centro da cidade antes de
sair para SENDAI, moderna e ativa cidade com mais de
um milhão de habitantes. Você poderá passear e jantar
em seu ativo e efervescente centro.

Sapporo

MAIS INCLUÍDO

09 SEX. Nagano- Parque dos Macacos- Kusatsu- Ikaho
Onsen.Em NAGANO conheceremos o Zenko-ji, lugar de peregrinação onde se encontra a primeira imagem budista do
Japão. Incluiremos para nossos viajantes a cerimônia
Gomakuyo para atrair a sorte. Depois disso conheceremos os belíssimos Alpes Japoneses, entre altas montanhas seguiremos rumo ao Parque dos Macacos de
JIGOKUDANI, incluiremos o almoço e passearemos entre
seus bosques com seus rios e fontes de águas termais
onde residem e se banham as colônias de macacos japoneses. Posteriormente, paisagens de alta montanha
(chegaremos aos 2172 metros) belíssimas, passaremos
junto dos vulcões semiativos. KUSATSU, atrativa cidade
termal, sua praça central está cheia de vida. Assistiremos
ao espetáculo de Yumomi, ingresso incluído, suas atrizes e seus cantos nos falam do método tradicional que
existia para esfriar as águas termais. Posteriormente
faremos um passeio pelo parque da cidade que conta
com um Onsen ao ar livre.
Continuaremos rumo a IKAHO, pitoresca cidade termal,
passearemos pelo seu centro histórico com suas ruas
compostas por escadas. Nosso alojamento será em um
RYOKAN, hotel de estilo japonês onde sugerimos que
aproveite para desfrutar de seus banhos. Jantar tradicional japonês incluído.
NOTA: No outono, dependendo da abundância de frutos
nas montanhas, é imprevisível o movimento dos macacos. Se os macacos não descerem ao parque, este poderia
estar fechado. A visita de Kusatsu e o espetáculo de
Yumoni seriam cancelados por fatores climáticos, desde
novembro até abril.

12 SEG. Gora- Owakudani – Oshino HakkaiKawaguchiko – Monte Fuji - Tóquio.Nossa etapa é espetacular, começaremos o dia subindo o
OWAKUDANI, o “vale do inferno”, caldeira de vapor, barro
borbulhante e gases sulfurosos (Nota: em ocasiões o acesso permanece fechado devido a uma elevada atividade
vulcânica ou gases tóxicos, caso isso ocorra, visitaríamos
o Arakurayama Sengen Park). Posteriormente seguiremos
para OSHINO HAKKAI, pequeno e pitoresco vilarejo com 8
tanques e vista para o Monte Fuji. Seguiremos para
KAWAGUCHIKO, idílica cidade de pequenas casas, flores e
montanhas junto ao seu belo lago, faremos um bonito
passeio de barco no lago de Kawaguchiko. Depois subiremos para o Monte Fuji pela estrada que nos leva para a
“quinta estação” e, entre espetaculares bosques e uma
bela vista, chegaremos à altura de 2.305 metros.
Nota: Durante o inverno é frequente que a rota de subida
ao Monte Fuji esteja fechada devido à neve ou outros
fatores climáticos; durante essa época chegaremos até o
ponto onde estejamos autorizados.
Retorno a Tóquio ao final do dia.

ORIENTE MEDIO

(OPÇ. 2) JAPÃO COM KANAZAWA, SHIRAKAWAGO E
ALPES JAPONESES
DIAS 1 - 7 COMO EM OPÇ. 1
08 QUI. Quioto- Tsumago- Matsumoto.- Nagano.Entre belas paisagens rurais viajaremos para TSUMAGO,
pequeno vilarejo de madeira, um dos mais bonitos do
Japão. Tempo livre para passear. Almoço incluído em
um restaurante local. Seguiremos, posteriormente,
MATSUMOTO, cidade turística onde visitaremos seu
impressionante castelo do século XVI, conhecido como
“o castelo dos corvos”. Continuaremos rumo a NAGANO,
alojamento.

tanhas próxima do monte Fuji. Alojamento no agradável
vilarejo de GORA (o ponto próximo)

ASIA E OCEANIA

07 QUA. Quioto.Dia livre para atividades pessoais. Nosso guia se encarregará de informá-lo e assessorar para poder visitar por
sua conta outros lugares da cidade. Alojamento.

AMÉRICA

patrimônio artístico; nessa cidade foi assinado o
Protocolo de Quioto em 1997 que visa limitar as emissões de gases de efeito estufa. Faremos uma visita aos
principais pontos da cidade. Conheceremos Arashiyama
e visitaremos Tenryuji, um dos ¨cinco grandes templos
Zen de Quioto¨, declarado Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO, depois passearemos pelo seu místico bosque de bambu. Almoço incluído. Posteriormente nos
surpreenderemos com o templo de Kinkakuji, “o pavilhão de ouro” com seus magníficos jardins (a ordem dos
pontos visitados poderá ser modificada). Finalizaremos
a visita no Templo Sanjusangendo com suas mil estátuas de Kannon, deus da misericórdia. Passearemos pelo
bairro de Gion, conhecido como o bairro das Gueixas.
Retorno ao hotel e alojamento.

