JAPÃO DAS CEREJEIRAS & HOLANDA DAS TULIPAS
26 DE MARÇO, 2019 A 11 DE ABRIL, 2019
• As mais famosas florações no mundo em um tour completíssimo, com todos os passeios
incluídos
• O Japão em seu esplendor, durante a temporada das cerejeiras, com exclusivas 4 noites em
Kyoto, a cidade favorita dos visitantes. Uma festa para os olhos!
• 2 noites na região de Osaka, com city tour pela terceira cidade do Japão e visita à Destilaria de
Sakê em Kobe.
• Passeios à Nara, Hiroshima, Itsukushima-Miyajima, Monte Fuji e Hakone. Incluindo 3
viagens nos fantásticos trem bala japoneses.
• 5 noites na capital Tóquio, destacando a tradicional Cerimônia do Chá e visita ao
impressionante EDO Museum.
• Na Holanda, 3 noites em Amsterdam e visita ao Parque de Keukenhof, com centenas de
variedades de tulipas das mais variadas cores.
26 de março de 2019 - Terça-feira
BRASIL
Apresentação no aeroporto de São Paulo para embarque em vôo direto para Amsterdam.
27 de março de 2019 - Quarta-feira
AMSTERDAM
Chegada ao aeroporto de Amsterdam, recepção, traslado e hospedagem no NH Collection
Amsterdam Barbizon Palace (ou similar). Restante do dia livre em uma das cidades mais animadas
da Europa. A capital holandesa, com arquitetura impressionante, charmosos parques e canais, e
pontilhada por milhares e milhares de bicicletas, encanta desde o primeiro momento.
28 de março de 2019 - Quinta-feira
AMSTERDAM - OSAKA
Café da manhã. Em horário a ser determinado, traslado ao aeroporto para embarque no
voo KL867 (14h40 – 08h45) com destino à Osaka.
29 de março de 2019 - Sexta-feira
OSAKA
Chegada ao aeroporto de Osaka, a terceira maior cidade japonesa. No Aquário Kaiyukan, um
dos maiores no mundo, com 27 tanques, destacam-se raias mantas e até 2 magníficos
tubarões-baleia. Hospedagem no Hotel Agora Regency Sakai (ou similar), em Sakai, na região
metropolitana de Osaka. ALMOÇO INCLUÍDO.
30 de março de 2019 - Sábado
OSAKA - KOBE
Tour de dia inteiro passando pelos jardins do Castelo de Osaka - repletos de cerejeiras -,
Mercado de Kuromon, Distritos de Shinsaibashi e Dotombori. Na parte da tarde, curto trajeto
rodoviário até Kobe e visita a uma tradicional Destilaria de Sakê. Retorno ao hotel.

31 de março de 2019 - Domingo
OSAKA - NARA - KYOTO
Saída pela manhã com destino à cidade de Parada para visita ao famoso Templo Budista de
Horyuji. Conhecido por reunir as construções em madeira mais antigas do mundo, e considerado o
templo mais venerado em todo país, é Tesouro Nacional Japonês e Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Em Nara, visita ao Templo Todaiji, complexo de prédios, também Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Destaca-se Daibutse-den, considerado a maior estrutura em madeira no
mundo, que guarda um Buda em Bronze com 15 metros de altura. Visita ao famoso Deer Park, entre os
mais antigos do país, onde mais de 1.200 cervos passeiam livremente entre 1.700 cerejeiras - uma
visão mágica na época da floração. Parada para apreciarmos a arquitetura exterior do belo Kasuga
Taisha Shrine. Hospedagem no Daiwa Royal Hotel Grande Kyoto (ou similar), no centro de Kyoto.
ALMOÇO INCLUÍDO.
01 de abril de 2019 - Segunda-feira
KYOTO
Após o café da manhã, saída para visita a um dos lugares mais impactantes em todo Japão:
Fushimi Inari Shrine, com seus milhares de “Toris”, portões da tradição xintoísta. Espetacular!
Na sequência, visita ao Templo Kiyomizu e passeio pelas ruas de Sannenzaka e Ninenzaka –
em grande parte fechadas ao tráfego de automóveis. O esforço necessário para vencer a subida
é recompensado pela visão de tradicionais casas de madeira e lojas que vendem desde incenso
até produtos têxteis. Uma atmosfera encantadora! Antes do retorno ao hotel, passeio pelo
tradicionalíssimo Distrito de Gion, com suas pitorescas casas de madeira.
02 de abril de 2019 - Terça-feira
KYOTO
Pela manhã, saída com destino ao Templo Kinkakuji - o famoso Pavilhão Dourado. Este templo
zen-budista, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é uma das mais procuradas atrações em
todo país, atraindo grande número de visitantes de todo o mundo. Na sequência, visita a outro
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, o Castelo Nijo. Ainda hoje as principais atrações de
Arashiyama: a exuberante Floresta de Bambu e Templos Tenryuji e Nonomiya.
03 de abril de 2019 - Quarta-feira
KYOTO - ITSUKUSHIMA-MIYAJIMA - HIROSHIMA - KYOTO
Na Estação de Kyoto, embarque em Trem Bala com destino à Hiroshima. Chegada e, à bordo
de ferry, travessia para Itsukushima, na Baía de Hiroshima. Mais conhecida pelo nome de
Miyajima, a pequena ilha é famosa por suas florestas e templos históricos. Com mais de 1400
anos, o Templo de Itsukushima - Patrimônio da Humanidade pela UNESCO – parece flutuar
nas águas e é um dos mais famosos cartões postais de todo Japão. Retorno à Hiroshima,
cidade-marco do fim da 2a Guerra Mundial. Visita ao Peace Memorial Park, onde veremos o
Domo da Bomba Atômica (Genbaku), única estrutura próxima ao epicentro da explosão da
Primeira Bomba Atômica - em 6 de Agosto de 1945 - a permanecer de pé. Em Trem Bala,
retorno à Kyoto.
04 de abril de 2019 - Quinta-feira
KYOTO - TÓQUIO
Em horário a ser determinado, embarque em Trem Bala com destino à Tóquio. Chegada a
Tóquio e acomodação no Keio Plaza Hotel (ou similar), no Distrito de Shinjuku, famoso por
suas lojas de departamentos, comércio variado e concentração de restaurantes. Ainda hoje,

passei pelo emblemático Distrito de Ginza, endereço das principais grifes e melhores
restaurantes. Um luxo só!
IMPORTANTE: a bagagem seguirá em transporte rodoviário. Cada Pax deve levar consigo, no
Trem Bala, bagagem com roupas para passar a primeira noite em Tóquio.
05 de abril de 2019 - Sexta-feira
TÓQUIO
Nosso primeiro dia na capital japonesa inclui vista ao Templo de Sensoji, em Asakusa. Com mais de
1.500 anos, o prédio é reconhecido imediatamente pela grande lanterna vermelha em sua entrada,
o Portão Kamirarimon. Logo ao lado, Nakamise Dori, rua comercial com cerca de 250 metros
extensão, onde dezenas de lojas oferecem souvenires para todos os gostos. Passagem pela Praça
do Palácio Imperial e visita ao fantástico Edo Tokyo Museum, que conta parte da história da cidade.
06 de abril de 2019 – Sábado
TÓQUIO
Pela manhã, atravessando a Ponto de Arco-Íris, visita à grande ilha artificial de Odaiba, em plena
Baía de Tóquio. Arquitetura futurista, calçadões para pedestres, vista panorâmica para o skyline de
Tóquio e até uma réplica da Estátua da Liberdade são alguns dos atrativos da região. À tarde,
oportunidade para explorar – e fazer muitas compras – nas regiões de Shibuya, distrito da moda e
da vida noturna, e Shinjuku, com seu famoso Distrito da Luz Vermelha.
07 de abril de 2019 – Domingo
TÓQUIO
O dia começa nos super-populares Distrito de Harajuku, centro da cultura jovem, e Rua
Omotesando, que reúne lojas de arquitetura espetacular de marcas como Louis Vuitton e
Prada. Visita ao Meiji Shrine. Cercado por grande área verde, este templo é dedicado aos
espíritos do Imperador Meiji – primeiro soberano do Japão Moderno - e sua consorte,
Imperatriz Shoken. A tradicional Cerimônia do Chá também faz parte da programação.
08 de abril de 2019 – Segunda-feira
TÓQUIO - MONTE FUJI - HAKONE - TÓQUIO
Saída em percurso rodoviário com destino ao Monte Fuji. Todos com os dedos cruzados para que
as condições climáticas permitam cumprir a lindíssima programação prevista: visita à 5a Estação do
Monte Fuji, passeio de barco pelo Lago Ashi e embarque no Cable Car de Owakudani, em Hakone.
Caso as condições climáticas não sejam favoráveis, impedindo que parte ou a totalidade da
programação seja cumprida, visita ao Fuji Visitor Centre será incluída. ALMOÇO INCLUÍDO.
09 de abril de 2019 – Terça-feira
TÓQUIO - AMSTERDAM
De manhã cedo, traslado ao aeroporto e embarque no voo KL862 (10h30 – 15h10) com destino à
Amsterdam. Hospedagem no Hotel NH Amsterdam Centre.
10 de abril de 2019 – Quarta-feira
AMSTERDAM - KEUKENHOFF - AMSTERDAM
Saída pela manhã até Keukenhoff, entre os maiores jardins de flores do mundo. No Parque,
durante apenas algumas poucas semanas a cada ano, 7 milhões de tulipas de 800 diferentes
variedades colorem uma área de 32 hectares. Caminhar por entre tantas flores, de tantas cores
diferentes, é uma experiência única na vida. Desfrute! Retorno à Amsterdam.

11 de abril de 2019 – Quinta-feira
AMSTERDAM - BRASIL
Em horário a ser determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo diurno com
destino ao Brasil.
VISTO DE TURISMO
É indispensável portar Visto de Turismo para o Japão. Recomendamos que o mesmo seja emitido no
Brasil. Consulte custos, prazo e documentação necessária. Portadores de Passaporte diferente do
Brasileiro, favor consultar. * Os passaportes devem ter, no mínimo, 6 meses de validade.
VACINA DE FEBRE AMARELA
É indispensável portar Certificado Internacional de vacina contra a Febre Amarela.
PARTE TERRESTRE + AÉREA em Classe Econômica
Em Apto Dupla

8.580,00 USD

Suplemento Apto Individual

2.382,00 USD

TAXAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

AEROPORTUÁRIAS

150,00 USD

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão, boleto bancário ou cheque (sendo o último
compensado 10 dias antes da data de embarque).

PARTE AÉREA DESDE SÃO PAULO
- KL792
- KL867
- KL862
- KL791

(26 MAR)
(28 MAR)
(09 ABR)
(11 ABR)

SAO PAULO / AMSTERDAM
AMSTERDAM / OSAKA
TÓQUIO / AMSTERDAM
AMSTERDAM / SAO PAULO

19:10 - 11:45
14:40 - 08:45
10:30 - 15:10
10:10 - 17:10

CONSULTE EMBARQUE DESDE OUTROS AEROPORTOS.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhete Aéreo em Classe Econômica: (1) Brasil/Amsterdam, (2) Amsterdam / Osaka, (3) Tóquio /
Amsterdam , (4) Amsterdam / Brasil
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da manhã diário;
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa.
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre da excursão (para passageiros que
não embarcam/desembarcam no aeroporto de Guarulhos, o acompanhamento nos traslados desde/
para o aeroporto em Amsterdam é feito por receptivo local);
• Traslados e passeios com guia falando português, espanhol ou inglês. Sempre que necessário - e
permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos privativos.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado (1 mala por pessoa).

• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) - Cobertura até 55.000 EUR. Cobertura
para cancelamento de viagem (conforme condições): até 5.000USD (**Esta opção é facultativa,
ficando reservado ao cliente o direito de não adquirir este Seguro – cujas respectivas coberturas e
condições estão expressamente previstas no pacote de viagem. O cliente poderá optar, caso seja do
seu interesse em adquirir plano com coberturas diferenciadas, devendo, neste caso, nos consultar
previamente sobre a possibilidade e respectivas condições).
IMPORTANTE: Na chegada e na saída, traslados incluídos apenas para aqueles que embarcarem nos
voos sugeridos para o grupo. Passageiros que optarem por comprar apenas a Parte Terrestre do Tour não
terão direito à traslados, que poderão ser adquiridos separadamente.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR:
• Visto de Turismo para o Japão
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Gorjetas aos guias e motoristas;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como atraso ou cancelamento de voos, trens e barcos,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Serviço de guarda-volumes;
• Carregadores de bagagem nos aeroportos;
• Excursões, passeios, visitas e espetáculos OPCIONAIS que constem ou não no programa e sejam
oferecidos pelos guias durante a viagem;
HOTELARIA
• 1 noite no Hotel NH Collection Barbizon Palace (ou similar), em Amsterdam, com café da
manhã.
• 2 noites no Hotel Agora Regency Sakai (ou similar), em Sakai, com café da manhã.
• 4 noites no Daiwa Royal Hotel Grande Kyoto (ou similar), com café da manhã.
• 5 noites no Keio Plaza Hotel (ou similar), em Tóquio, com café da manhã.
• 2 noites no Hotel NH Amsterdam Centre (ou similar), em Amsterdam, com café da manhã.
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
- A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 10% do valor da Parte Terrestre
- Entre 30 e 21 dias do início da excursão; retenção de 20% do valor da Parte Terrestre
- A menos de 21 dias do início da excursão; retenção de percentuais superiores aos acima
referidos, desde que correspondentes a gastos efetivamente comprovados pela agência
perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência da desistência do usuário.
Consulte o contrato de adesão em www.blanctour.com.br

