COREIA DO SUL, CHINA & DUBAI
Primavera
Data de saída: 08 de abril de 2019 – 19 dias de viagem
Destaques da excursão
Seul com Sakura, Ilha Nami, Pequim, Grande Muralha,
Xian, Guilin, Xangai, Dubai & Abu Dhabi
com Opcional Japão

O PACOTE INCLUI
 Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica
 Passagem aérea na Ásia em classe econômica
 Pernoite nos hotéis mencionados ou similares com impostos locais inclusos
 Café da manhã nos hotéis, 10 almoços e 6 jantares
 Ônibus privativo com guia local falando português ou espanhol
 Ingresso dos pontos turísticos citados no programa
 Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 60.000,00
 Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem para grupo com mínimo de
15 passageiros
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
Valores válidos para mínimo de 15 participantes

ACOMODAÇÃO EM
INDIVIDUAL
APARTAMENTO
USD 8.920,00
PACOTE AÉREO E TERRESTRE
USD 7.920,00
PACOTE TERRESTRE
Taxas de embarque (valor válido para reserva aérea de Grupo)

DUPLO
USD 7.350,00
USD 6.350,00
USD 250,00

* Conversão do Dólar Americano para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento
Forma de pagamento: 25% de entrada (à vista no cheque ou depósito bancário) + saldo
em até 3 parcelas sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Amex

ROTEIRO DE VIAGEM – Saída 08 de abril de 2019

= café da manhã

= almoço
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Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.
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SÃO PAULO  DUBAI
01:25 – Embarque no voo EK262 (Emirates) com destino a Dubai. 22:55 – Chegada ao aeroporto de Dubai.
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DUBAI  SEUL (COREIA DO SUL)
(Nine Tree Myeongdong Hotel)
03:40 – Embarque no voo EK322 com destino a Seul. 16:55 – Chegada, recepção e traslado ao hotel.
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SEUL
-- (Nine Tree Myeongdong Hotel)
Dia de passeio iniciando por um dos pontos mais populares para a apreciação da florada de sakura em Seul: Yeouiseo-ro Road.
A seguir, visita ao Pavilhão Azul (residência presidencial), ao Palácio Real, aos jardins do Parque Namsan, à Torre de Seul, à vila
tradicional Buckchon Hanok Village e caminhada pelo distrito comercial de Insadong.
SEUL / CHUNCHEON / SEUL
-- (Nine Tree Myeongdong Hotel)
Dia de passeio pela região de Chuncheon conhecendo o belíssimo Jardim da Manhã Calma e a famosa Ilha Nami.
SEUL  PEQUIM (CHINA)
-(Novotel Beijing Peace Hotel)
Em horário adequado, traslado ao aeroporto para embarque em voo para Pequim. Chegada, recepção e traslado ao hotel. À
noite, caminhada pela Wangfujing Street, famosa rua comercial que tem como atração para turistas estrangeiros a fila de
barracas vendendo comidas exóticas como escorpião, inseto, estrela-do-mar e até cobra.
PEQUIM
-- (Novotel Beijing Peace Hotel)
Dia de passeio pela capital da China incluindo: Palácio Imperial, Praça Celestial da Paz (Tiananmen), Teatro Nacional (parte
externa), bairros tradicionais Hutong e Palácio de Verão.
PEQUIM / GRANDE MURALHA / PEQUIM
(Novotel Beijing Peace Hotel)
Dia todo de visita à Grande Muralha com parada nas fábricas de artigos de Jade e arte cloisonné e no Estádio Ninho de Pássaro
(parte externa) e Templo do Céu. À noite, jantar com o tradicional “Pato de Pequim”.
PEQUIM  XIAN
-- (Sheraton Xian North City Hotel)
Traslado ao aeroporto para embarque em voo para Xian. Chegada, visita à muralha da cidade e traslado ao hotel.
XIAN
(Sheraton Xian North City Hotel)
Dia de passeio incluindo: Museu dos Guerreiros de Terracota, Pagode do Ganso Selvagem e show de dança e música da
Dinastia Tang.
XIAN  GUILIN
-- -- (Sheraton Guilin Hotel)
Pela manhã, partida para Guilin em voo doméstico. Chegada, visita à Gruta da Flauta de Bambu, mercado de pérolas e passeio
noturno de barco pelos canais da cidade e traslado ao hotel.
GUILIN / YANGSHUO
(Green Lotus Hotel)
Dia de cruzeiro pelo Rio Li apreciando a encantadora paisagem das colinas de calcário. À noite, Show de Luzes Sanjie Liu em
Yangshuo e traslado ao hotel.
YANGSHUO / GUILIN  XANGAI
-- (Jin Jiang Tower Hotel)
Pela manhã, passeio pela área rural de Yangshuo e traslado ao aeroporto em Guilin para embarque em voo doméstico com
destino a Xangai. Chegada à metrópole mais internacional da China, recepção e traslado ao hotel.
XANGAI
-- (Jin Jiang Tower Hotel)
Dia de passeio conhecendo o Jardim Yuyuan, o Templo do Buda de Jade, The Bund, o mais famoso calçadão da cidade, e a Torre
de TV Pérola do Oriente.
XANGAI
-- -- (Jin Jiang Tower Hotel)
Dia livre com late check-out. Sugestão: compras na Nanjing Road ou visita ao Museu de Xangai, famoso pela coleção de arte
antiga que representa 5.000 anos de história da China. À noite, em horário adequado, traslado ao aeroporto.
XANGAI  DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS)
-- -- (Holiday Inn Dubai Al Barsha)
00:05 – Embarque no voo EK303 (Emirates) com destino a Dubai. 05:35 – Chegada ao aeroporto de Dubai, recepção e traslado
ao suntuoso Hotel Atlantis, The Palm – localizado na Ilha artificial The Palm para um delicioso café da manhã. Prosseguimento
para a Marina de Dubai e área residencial do Jumeirah Beach e parada para foto do famoso Burj Al Arab. Após visita a Madinat
Jumeirah Souk, um complexo de lojas e restaurantes ladeado de canais, conhecido como “Pequena Veneza”, traslado ao hotel.
DUBAI / SAFÁRI NO DESERTO / DUBAI
-(Holiday Inn Dubai Al Barsha)
Pela manhã, visita à Mesquita Jumeirah, ao Museu de Dubai e ao observatório “At The Top” do Burj Khalifa, o mais alto edifício
do mundo. Retorno ao hotel. Às 16h00, partida para um safári no deserto - passeio que inclui uma demonstração de Falcoaria,
um magnífico pôr do sol e uma tradicional recepção árabe em acampamento típico.
DUBAI / ABU DHABI / DUBAI
-- (Holiday Inn Dubai Al Barsha)
Dia inteiro de passeio por Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, incluindo a impressionante Mesquita Sheikh Zayed
(Conferir código de vestimenta para entrar na mesquita). A seguir, passagem pela famosa avenida Corniche de Abu Dhabi, Ilha
Yas e Heritage Village – vila de construções típicas árabes. Retorno para o hotel em Dubai no final da tarde.
DUBAI  SÃO PAULO
Pela manhã, traslado ao aeroporto de Dubai. 08:55 – Embarque no voo EK263 para São Paulo. 16:55 – Desembarque em
São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Terminal 3).

OPCIONAL JAPÃO
XANGAI  TÓQUIO ou OSAKA (JAPÃO)
Embarque em voo com destino ao Japão (sem acompanhamento do guia brasileiro). Chegada ao Aeroporto de Narita ou Kansai. Início
de pacote regular de 7 dias a partir de Tóquio ou Osaka com guia local falando espanhol.
Consultar roteiro e preço do pacote incluindo Japão. A tarifa aérea será recalculada com a inclusão do Japão na rota.
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