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DESTAQUES DO ROTEIRO: CHINA & JAPÃO 
 

 
 

GRANDE MURALHA 
 
Uma impressionante obra de arquitetura militar, 
também uma das sete maravilhas do mundo. 
Antigamente sua função era somente defensiva, hoje é 
uma das grandes atrações turísticas da China. 

 

 

SHANGHAI 
 

Uma renomada metrópole internacional e principal cidade 
portuária da China, com mais de 20 milhões de habitantes. 
Está localizada na costa central da China oriental, no delta 
do rio Yangtze. A cidade é considerada o maior centro 
comercial e cultural do país. 
 

TÓQUIO 
 
Tóquio é hoje uma das metrópoles mais populosas do 
mundo. Tornou-se a capital do Império em 1868 e sofreu 
duas grandes destruições: uma em 1923, quando foi 
atingida por um terremoto e outra em 1944 e 1945 quando 
bombardeios americanos destruíram grande parte da 
cidade. Hoje a cidade é o principal centro político, 
financeiro, comercial, educacional e cultural do país. 

 

 

MONTE FUJI 
 
De todas as imagens icônicas do Japão, o Monte Fuji, com 
seus 3.776 metros de altitude, é sem dúvidas a mais 
marcante. Caso as condições climáticas estejam 
favoráveis, poderemos subir até a 5ª estação, a 2.305 
metros de altitude. 

GUERREIROS DE TERRACOTA 
 
O Museu das Terracotas conserva as estátuas de um 
exército com mais de 6.000 guerreiros e seus cavalos 
em tamanho natural, que foram guardiões do Mausoléu 
de Qin Shi Huang, o 1º imperador da China. 

 

 

 Consulte seu agente de viagens
  

 

 



  

 

 

 

  

 
 

Saídas: 26 de março / 16 de outubro 
 

Beijing    Xian    Shanghai    Osaka    Quioto    Nara    Hakone    Monte Fuji    Tóquio 
 
 

1º dia - São Paulo                                           [ - , - , - ] 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 
22h00.  
 
2º dia - São Paulo / Doha      [ - , - , - ] 

Partida no voo Qatar 774 com destino a Doha. Chegada às 
e tempo livre até o horário de embarque no próximo voo.  
  
3º dia - Doha / Beijing      [ - , - , - ] 

Embarque no voo Qatar 892 com destino a Beijing. 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Beijing é a capital 
da República Popular da China, um dos destinos mais 
visitados do mundo, uma cidade moderna, que mantém a 
cultura milenar em sua essência. 
 
4º dia - Beijing    [ C , A , - ] 

Visita à Praça Tian An Men (Praça da Paz Celestial), uma 
das maiores do mundo, visita ao Palácio Imperial, 
conhecido como Cidade Proibida e ao Palácio de Verão e 
o seu Jardim Imperial, com um ambiente sereno e 
encantador, que teve destaque na Dinastia Qing. 
 
5º dia - Beijing     [ C , A , J ] 

Pela manhã, visita à Grande Muralha. Almoço em 
restaurante local. No retorno à cidade, pararemos 
próximo ao Ninho do Pássaro (estádio nacional) e ao Cubo 
d’Água (centro nacional de natação), duas grandiosas 
construções que foram atrações nos Jogos Olímpicos de 
Beijing, em 2008. À noite, jantar especial no qual será 
servido um delicioso “Pato Laqueado” de Beijing, entre 
outros pratos. 
 
6º dia - Beijing / Xian    [ C , A , - ] 

De manhã, visita ao Templo do Céu. Após almoço, 
traslado ao aeroporto para embarque no voo com destino 
a Xian, que se destaca por ter sido o ponto de partida da 
famosa “Rota da Seda”. Chegada e traslado ao hotel. 
 
7º dia - Xian   [ C , A , - ] 

Visita ao Museu dos Guerreiros de Terracota. Após 
almoço, visita a Grande Pagoda do Ganso Selvagem (sem 
subir). Terminamos o passeio no famoso bairro 
muçulmano, para conhecer a vida cotidiana dos nativos. 

8º dia - Xian / Shanghai     [ C , - , - ] 

Em horário adequado, traslado ao aeroporto para 
embarque no voo com destino a Shanghai, berço do 
Partido Comunista, um importante centro financeiro e 
comercial, também a principal cidade portuária da China. 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
 
9º dia - Shanghai     [ C , A , - ] 

Dia todo de passeio pela cidade, com visita ao belíssimo 
Jardim Yuyuan, ao Templo do Buda de Jade, com sua 
imagem de Buda esculpida numa única peça de jade 
incrustada com pedras preciosas. Prosseguimento ao 
calçadão à margem do Rio Huangpu, que oferece uma 
visão do Bund com seus grandiosos edifícios em estilo 
europeu. 
 
10º dia - Shanghai / Osaka / Quioto      [ C , - , - ] 

Traslado ao aeroporto para embarque com destino a 
Osaka, a terceira maior cidade do Japão. Chegada, 
recepção e traslado ao hotel em Quioto.  
 
11º dia - Quioto / Nara / Quioto      [ C , - , - ] 

Pela manhã, traslado para Nara e visita ao Templo Todaiji, 
com sua enorme imagem de Buda, feita em bronze 
fundido e ao Parque dos Cervos Sagrados. Retorno a 
Quioto e visita ao Templo Kinkakuji (Pavilhão Dourado) e 
ao Castelo de Nijo. 
 
12º dia - Quioto / Hakone                                         [ C , - , J ] 

(Para seu conforto e segurança, as bagagens serão 
despachadas diretamente para o hotel em Tóquio. 
Recomendamos levar consigo o necessário para 1 noite). 
Caminhada à estação para embarque no trem bala com 
destino a Hakone (estação Odawara). Passeio pelo Parque 
Nacional de Hakone, com minicruzeiro pelo Lago Ashi. 
Hospedagem no hotel em estilo japonês, onde será 
possível desfrutar as relaxantes fontes termais. À noite, 
jantar típico e acomodação em estilo japonês no hotel. 
 
13º dia - Hakone / Monte Fuji / Tóquio                 [ C , - , - ] 

Pela manhã, visitaremos o interessante Hakone Open-Air 
Museum e a 5ª Estação do Monte Fuji (a 2.305 metros de 
altitude), caso o tempo permita. Partida com destino a 
Tóquio. Chegada e traslado ao hotel. 

17 dias 



14º dia - Tóquio                                                           [ C , - , - ] 

Pela manhã, início do passeio pela cidade passando pela 
Praça do Palácio Imperial, Akihabara e região de Ginza. 
Continuação até a Torre de Tóquio e ao Templo Asakusa 
Kannon, com suas tradicionais lojas de souvenir, 
conhecidas por “Nakamise Arcade”.  
 
15º dia - Tóquio                                                           [ C , - , - ] 

Dia livre para atividades independentes.   
 
 

16º dia - Tóquio / Doha                                             [ C , - , - ] 

Manhã livre para atividades independentes até o traslado 
ao Aeroporto Internacional Narita para embarque no voo 
Qatar 807 com destino a Doha. 
 
17º dia - Doha / São Paulo                                         [ - , - , - ] 

Chegada em Doha e conexão no voo Qatar 773 com 
destino a São Paulo. Chegada em São Paulo e fim dos 
serviços.  
 
 

Observações: 
- Caso algum museu ou outro local turístico esteja fechado por motivos de força maior, os passeios poderão ser 

substituídos por outras atividades ou visitas a outros locais. 
- Limite de 1 bagagem de até 20 kg nos voos domésticos na China e no voo Shanghai / Osaka. 
 
 
Documentos necessários para portadores de passaporte brasileiro: 

- Passaporte com validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil. 
 

China:  
- Necessário visto de turismo. 
- Exige Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia contra a febre amarela para todos os viajantes acima de 9 

meses de idade. 
- Recomendada vacinação contra a malária e influenza.  

 
Japão:  
- Necessário visto de turismo. 
 
* A qualquer momento e sem prévio aviso podem ocorrer alterações na documentação exigida para a entrada de cada país.   
* Ressaltamos que é de exclusiva responsabilidade do passageiro e/ou agência, a obtenção de toda a documentação exigida 
para essa viagem. 
* Para passageiros portadores de passaporte de outras nacionalidades, favor consultar os órgãos competentes.  
 
 
Pacote Inclui: 
- Passagem aérea, em classe econômica, com Qatar Airways - rotas São Paulo/ Doha/ Beijing e Tóquio/ Doha/ São Paulo.  
- Passagem aérea, em classe econômica, emitida localmente - rota Shanghai/ Osaka.  
- Passagem aérea, em classe econômica, emitida localmente - rota Beijing/ Xian/ Shanghai.  
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares, em apartamentos categoria standard. 
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. 

(Legenda: C-café da manhã, A-almoço e J-jantar) 
- Traslados e passeios conforme descritos no programa (exceto para os passeios opcionais). 
- Bilhete de trem em classe econômica - rota Quioto / Hakone (Odawara).   
- Envio de bagagem (máximo 2 peças, por pessoa) no 12º dia (de Quioto a Tóquio).   
- Serviços com guias locais em espanhol na China e em português ou espanhol no Japão.  
- Acompanhante saindo do Brasil falando português (mínimo de 15 passageiros).  
- Seguro de Viagem para 17 dias (Válido para passageiros com até 75 anos. Acima dessa idade, haverá adicional e/ou 

redução da cobertura).  
 
 
Pacote Não Inclui: 
- Taxas de embarque.   
- Gorjetas para guias, motorista e maleteiros dos hotéis. 
- Despesas com vistos e documentações. 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
 
 
 
 



  

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel 

Beijing 3 Prime / Novotel Xinqiao 

Xian 2 Sheraton 

Shanghai 2 Jin Jiang Tower 

Quioto 2 New Miyako 

Hakone 1   Aura Tachibana / Yunohana Prince 

Tóquio 3 Grand Nikko Daiba 

 
 

VOOS PREVISTOS 

Voos Origem Destino Saída Chegada 

QR 774 São Paulo Doha 02h40 23h55 

QR 892 Doha Beijing 01h50 14h40 

QR 807 Tóquio Doha 22h20 04h00 (+1) 

QR 773 Doha São Paulo 07h20 17h20 

 
 

AÉREO + TERRESTRE 
Preços* por pessoa em US$ (Dólares Americanos) | Mínimo de 15 participantes 

Saída Duplo / Twin Suplemento Single Forma de Pagamento 

26 de março 8.025,00 1.750,00 Conforme descrito abaixo 

* Saída 16 de outubro: Valores a serem informados.  
 
 

Informações Gerais: 
Reservas e pagamento terrestre (GRUPOS): 
* Para reservas, é necessário sinal de US$ 300 por pessoa, cópia digitalizada dos passaportes válidos e ´Condições Gerais´ 
assinadas. 

Formas de pagamento:  
- À vista em dinheiro ou depósito; 
- Ou parcelado com 30% de entrada + taxas e impostos (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 4 vezes sem juros nos 
cartões Visa, Mastercard ou Diners. 
 
* Os valores são convertidos em reais no câmbio Investur do dia do pagamento. O câmbio Investur é atualizado diariamente 
em nosso site a partir das 11h30. Consulte: www.investur.com.br/cambio. 
 
 

Observações Importantes: 
- O passaporte deve ter validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil. 
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo. 
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo. 
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser 
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque. 
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas 
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem prévia. 
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote. 
 

** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os 
lugares estão sujeitos à disponibilidade no momento da reserva. ** 

http://www.investur.com.br/cambio

