SAÍDAS REGULARES

• J A PÃO I N F I N I T O • 1 3 n o i te s / 1 4 d i a s
O S A K A , K YO T O , G E R O , H A K O N E , T O K YO , T O B A , N A C H I K AT S U U R A
• A B R IL DE 2021 A MARÇO DE 2022 •
DIA 1 - OSAKA (TERÇA)
CHEGADA NO JAPÃO (KANSAI OU ITAMI)
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai (KIX) ou
Itami (ITM). Após a imigração e alfândega, recepção por um
assistente que fala espanhol. Traslado para o hotel em Airport
Limousine Bus, com o assistente que fala espanhol.
*Os passageiros não poderão entrar no quarto até a hora do
check-in (15:00).
Hospedagem no Hotel Sheraton Miyako Osaka (ou similar).
DIA 2 - OSAKA / NARA / KYOTO (QUARTA)
*Dependendo do número de passageiros, as malas serão
transportadas separadamente por caminhão do hotel em
Osaka para o hotel em Kyoto. As malas chegarão em Kyoto na
tarde do mesmo dia.
09:00 - Visita de Osaka com um guia que fala espanhol para
conhecer o Castelo de Osaka e Dotonbori. Mais tarde, transfer
para Nara para conhecer o Templo Todai-ji (Grande Buda) e
Nara Park. Por volta das 18h00-18h30, chegada ao hotel em
Kyoto e check-in.
Hospedagem no Hotel Daiwa Roynet Kyoto Ekimae (ou similar).
DIA 3 - KYOTO (QUINTA)
Café da manhã no hotel. 08:30 - Visita de Kyoto com guia que
fala espanhol para conhecero Santuário Fushimi Inari (com
milhares de pórticos “torii”), o Templo Tenryu-ji, com um lindo
jardim japonês, a Floresta de Bambu Sagano em Arashiyama,
o Templo Dourado Kinkaku-ji e Gion (bairro das gueixas). Em
horário a ser determinado, retorno ao hotel.
DIA 4 - KYOTO (SEXTA)
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades opcionais.
Consulte-nos para tour opcional a Hiroshima & Miyajima.
DIA 5 - KYOTO / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA / GERO
(SÁBADO)
* Malas grandes serão transportadas separadamente de
Kyoto para o hotel em Tóquio. Leve uma mochila com roupas
e outros itens essenciais para passar uma noite em Gero e
outra em Hakone.
07:45 - Saída para Shirakawago com guia que fala espanhol.
Veremos uma casa estilo Gasshozukuri. Em seguida, transfer
para Takayama, onde veremos o Distrito Histórico de

Kamisannomachi e Yatai Kaikan (exibição dos carros alegóricos
para o Festival de Takayama).
Por volta das 19h, chegada ao Ryokan em Gero!
APROVEITE O BANHO ONSEN (ÁGUAS TÉRMICAS)!
*Existe uma casa de banho apenas para mulheres e outra
apenas para homens.
*Tradicionalmente, hotéis e ryokanes não permitem que
pessoas com tatuagens chamativas usem banhos termais, já
que as tatuagens estão associadas à Yakuza (máfia japonesa).
Hospedagem no Hotel Ryokan Suimeikan (ou similar), em
habitação estilo japonês com futon (camas japonesas).
DIA 6 - GERO / TSUMAGO / HAKONE (DOMINGO)
Café da manhã no hotel. Por volta das 09h, saída de Gero para
Tsumago com guia que fala espanhol. Em Tsumago veremos
Waki Honjin inn e caminharemos pelas ruas de Tsumago. Em
horário a ser determinado, transfer para a estação de Nagoya.
As 15h26, partida de Nagoya no trem-bala Hikari # 524. (O
passageiro não será acompanhado por um guia no trem-bala.)
As 16h35, chegada a Odawara e traslado ao hotel em ônibus
com outro guia que fala espanhol. Por volta das 17h30/18h00,
chegada ao ryokan em Hakone. *Os horários dos trens-bala
estão sujeitos a alterações. *Almoço NÃO incluso.
Hospedagem no Susukinohara Ichinoyu (ou similar), em
habitação estilo japonês com futon (camas japonesas).

DIA 7 - HAKONE / TOKYO (SEGUNDA)
Por volta das 09h, visita de Hakone com guia que fala espanhol
para se familiarizar com o Vale Owakudani, Lago Ashi, para
um passeio de barco e o Museu ao Ar Livre de Hakone.
*Caso o barco não opere devido à forte chuva e vento, os
passageiros visitarão Hakone Sekishoato (reconstrução
de um posto de controle em uma estrada medieval) como
alternativa.
*Dependendo da densidade do gás vulcânico, talvez não
possamos visitar o Vale Owakudani. Também podemos não
conseguir visitar o vale devido aos terríveis engarrafamentos nas
estradas. Nesses casos, visitaremos o Santuário Hakone-jinja.
Por volta das 16:00~17:00, chegada ao Hotel em Tokyo.

Na cidade de Kumano conheceremos:
- Onigajo (um conjunto de formações rochosas espetaculares
e cavernas esculpidas pelo mar e pelo vento)
À tarde faremos trekking leve ao longo da Trilha Kumano
de Daimonzaka até a Cachoeira Nachi (duração: 2 horas).
Conheceremos também Daimonzaka (encosta pavimentada
ladeada por cedros, parte da Trilha Kumano), o Santuário
Kumano Nachi, um dos Três Grandes Santuários de Kumano,
objetivo do caminho de peregrinação da religião xintoísta,
o Templo Seigantoji (com um pagode de três andares), a
Cachoeira Nachi (com altura de 133 metros)
17:00 - Chegada ao ryokan em Nachi Katsuura e check in.
Jantar no ryokan.

Hospedagem no Hotel New Otani Tokyo (ou similar).

APROVEITE O BANHO ONSEN (ÁGUAS TÉRMICAS)!
O ryokan japonês em Nachi Katsuura oferece banhos termais.
*Existe uma casa de banho apenas para mulheres e outra
apenas para homens.
*Tradicionalmente, hotéis e ryokanes não permitem pessoas
com tatuagens chamativas usarem banhos termais, uma vez
que as tatuagens estão associadas à Yakuza (máfia japonesa).

DIA 8 - TOKYO (TERÇA)
Por volta das 08h20, reunião no lobby para saída e visita de
Tokyo de meia jornada com um guia falando espanhol para
conhecermos o Santuario Meiji, dedicado ao ex Imperador
Mutsuhito, a Praça do Palacio Imperial (os passageiros não
entrarão no recinto do Palácio), o Templo Senso-ji & a Rua
Nakamise, com fileiras de lojas de recordações. Por volta das
13h, o tour termina em Ginza.
(Os passageiros que querem regressar ao hotel receberão
ajuda do guia). Tarde livre.
*Almoço não incluído.
*Consulte tour opcional de visita a Tokyo.
DIA 9 - TOKYO (QUARTA)
Café da manhã no hotel. Dia livre.
*Consulte tour opcional a Nikko, com almoço.
DIA 10 - TOKYO / NAGOYA / ISE / TOBA (QUINTA)
* Uma mala por pessoa será enviada separadamente do hotel
em Tóquio para o ryokan em Nachi Katsuura. Faça uma mala
com uma muda de roupa e outros itens essenciais para passar
uma noite em Toba.
As 07h50, reunião no saguão e traslado para a Estação de
Tóquio com um assistente que fala espanhol em um ônibus
particular (ou van particular ou táxi).
08:50 - Partida de Tóquio para Nagoya de trem-bala Nozomi
# 103.
10:31 - Chegada à estação de Nagoya, onde um guia que
fala espanhol o encontrará. Em Nagoya, outros passageiros
vindos de Kyoto juntam-se ao grupo. Início da excursão para
Ise (localizado a 2 horas de Nagoya) com o guia que fala
espanhol nós conheceremos:
- Rua Oharaimachi e becos Okage-Yokocho (bairro com filas
de lojas de souvenirs e restaurantes que preserva o clima da
época do samurai)* Almoço NÃO incluso. Tempo livre para
almoçar.
- Santuário Ise (o santuário xintoísta mais importante do
Japão, dedicado à deusa do sol Amaterasu-omikami).
- Mikimoto Pearl Island (demonstração de mergulhador e
museu / loja de pérolas de cultivo de pérolas)
NOTA: Em caso de mau tempo, a demonstração do
mergulhador pode ser suspensa.
17h15 - Chegada ao hotel em Toba e check-in.
Jantar no hotel.
DIA 11 - TOBA / ISE / KUMANO / NACHI KATSUURA (SEXTA)
08:15 - Encontro no lobby e saída do hotel com guia falando
espanhol em ônibus particular (ou van ou sedan). Em Ise,
conheceremos:
- Meotoiwa (são duas pedras no mar amarradas com uma corda
de palha grossa, marcando um lugar sagrado onde os deuses
descem. Elas também simbolizam um bom casamento.);

DIA 12 - NACHI KATSUURA / SHIRAHAMA / YUASA /
WAKAYAMA (SÁBADO)
* Dependendo do número total de malas, podem não caber
todas no porta-malas do veículo. Neste caso, algumas serão
despachadas separadamente de caminhão do ryokan em
Nachi Katsuura para o hotel em Osaka.
08:15 - Reunião no lobby e saída do hotel com guia turístico
falando espanhol em ônibus particular (ou van ou sedan).
No caminho para Shirahama (localizada a 2 horas de Nachi
Katsuura), faremos uma parada para apreciar:
- Hashigui-Iwa (formações rochosas espetaculares que
parecem construir uma ponte sobre o cais);
Em Shirahama visitaremos:
- Adventure World (zoológico cuja principal atração são os
Ursos Panda);
À tarde faremos um passeio pela cidade de Yuasa (molho de
soja nasceu nesta cidade cerca de 750 anos. Ainda preservam
muitas casas antigas.)
17:15 - Chegada ao hotel em Wakayama e check in.
DIA 13 - WAKAYAMA / KOYASAN / OSAKA (DOMINGO)
08:30 - Reunião no lobby e saída do hotel com guia que fala
espanhol em ônibus particular (ou van ou sedan) para Koyasan
(localizado a aproximadamente 1 hora e 45 minutos de
Wakayama).
Em Koyasan iremos visitar:
- Cemitério de Okunoin (com mais de 200.000 lápides e
cenotáfios no meio de uma floresta de cedros antigos).
Faremos um almoço vegetariano “Shojin-ryori” e experiência
de meditação em um dos mosteiros budistas “Shukubo”.
Veremos também:
- Complexo do templo Danjo Garan
- Templo Kongobuji (a sede da Escola de Budismo Shingon)
Partida para Osaka (localizado a aproximadamente 2 horas e
15 minutos de Koyasan).
18:00 - Chegada ao hotel em Osaka e check in.
DIA 14 - OSAKA / SAÍDA DO JAPÃO (SEGUNDA)
Transfer para o Aeroporto de Kansai (KIX) ou Itami (ITM) por
Airport Limousine Bus sem assistência.
*O guia entregará os bilhetes de ônibus aos passageiros no dia
anterior. 					
*O Airport Limousine Bus sai do terminal de ônibus que está
localizado próximo ao 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

do terminal de ônibus, enquanto Itami (ITM) fica a 40
minutos de ônibus.
HOTELARIA ESPERADA OU SIMILAR
OSAKA (1 noite)
Sheraton Miyako Hotel Osaka, Comfort Twin, Premium
Twin ou Double (ou similar).
KYOTO (3 noites)
Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae, Superior Twin, ou
Double (ou similar).
GERO (1 noite)
Ryokan Suimeikan, (edifício “Hisenkaku” ou “Sansuikaku”,
habitação estilo japonês com futon (camas japonesas),
ou habitação semi-japonês semi-ocidental com camas
ocidentais (ou similar)
HAKONE (1 noite)
Susukinohara Ichinoyu, habitação estilo japonês com
pequeno banheiro onsen privado (ou similar). Nota: No
caso do ryokan em Hakone não seja o Susukinohara
Ichinoyu, as habitações do ryokan alternativo não
disponibilizarão de banheiro onsen privado, apesar do
ryokan ter banheiros onsen grandes compartilhados.
TOKYO (3 noites)
- Opção Standard: Hotel New Otani, Garden Tower,
Standard Twin (ou similar).
- Opção Superior: Hotel New Otani, The Main, Standard
Twin (ou similar).
TOBA (1 noite)
Toba Hotel International, Harbor View Twin (ou similar).
NACHI KATSUURA (1 noite)
Katsuura Gyoen, habitação estilo japonês (ou similar).
WAKAYAMA (1 noite)
Granvia Wakayama, Moderate Twin (uo similar).
Nota: Este é um hotel de 3 estrelas. Na cidade de
Wakayama não há hoteis em uma categoria superior.
OSAKA (1 noite)
Sheraton Miyako Hotel Osaka, Comfort Twin, Premium
Twin ou Double (ou similar).
NOTAS
* Caso não haja disponibilidade nos hotéis mencionados, outros
hotéis da mesma categoria podem ser usados.
* No Japão, os hotéis dispõem de poucos quartos duplos (com
1 cama de casal). Como regra geral, usamos quartos TWIN (com
2 camas separadas). Os quartos duplos não são garantidos.
*Quartos com cama de casal podem ser menores do que camas
de solteiro cujos tamanhos são mencionados na tabela acima.
* Um quarto triplo é um quarto com 2 camas normais + uma
cama extra menor.
* Em caso de uso individual, os quartos podem ser menores do
que os mencionados na tabela.

VALOR POR PESSOAEM APARTAMENTO TWIN
(EM JPY - YEN JAPONÊS)
PLANO STANDARD EM TOKYO - Garden Tower
TEMPORADA A

JPY 597.000

SUP. INDIVIDUAL
- JPY 200.000

TEMPORADA B

JPY 611.000

SUP. INDIVIDUAL
- JPY 221.000

TEMPORADA C

JPY 625.000

SUP. INDIVIDUAL
- JPY 250.000

TEMPORADA D
(CEREJEIRAS)

JPY 654.000

SUP. INDIVIDUAL
- JPY 271.000

VALOR POR PESSOAEM APARTAMENTO TWIN
(EM JPY - YEN JAPONÊS)
PLANO SUPERIOR EM TOKYO - Main Tower
TEMPORADA A

JPY 614.000

SUP. INDIVIDUAL
- JPY 217.000

TEMPORADA B

JPY 628.000

SUP. INDIVIDUAL
- JPY 238.000

TEMPORADA C

JPY 642.000

SUP. INDIVIDUAL
- JPY 267.000

TEMPORADA D
(CEREJEIRAS)

JPY 671.000

SUP. INDIVIDUAL
- JPY 288.000

NOTAS:
* Crianças menores de 3 anos podem participar gratuitamente.
No entanto, não oferecemos camas, refeições ou assentos em
trens e ônibus. Eles terão que dividir a cama com seu(s) pai(s) e
terão que se sentar no colo de um dos pais caso não haja lugares
livres.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• TRANSFERS E EXCURSÕES:
Os translados de chegada e partida são feitos pelo serviço
regular / compartilhado do Airport Limousine Bus.
As excursões são realizadas em ônibus privativo. No entanto,
quando há menos de 10 passageiros, o transporte público pode
ser usado em vez de veículos particulares.
As visitas opcionais (a Hiroshima e Nikko) são feitas em
transporte público, mas quando houver 10 ou mais participantes
nas visitas opcionais, poderão ser utilizados veículos particulares
em vez do transporte público.
• GUIA:
Guia que fala espanhol nas excursões (dias 2-3, 5-8 e 10-13) e em
passeios opcionais para Hiroshima (dia 4) e Nikko (dia 9).
• ASSISTENTE:
Assistente que fala espanhol para os seguintes transfers:
Dia 1: Do aeroporto de chegada ao hotel em Osaka;
Dia 10: Do hotel em Tóquio para a estação de Tóquio. Não há
assistência no dia da partida.
• REFEIÇÕES:
Cafés da manhã diários, 7 almoços e 4 jantares (estilo japonês e
estilo ocidental no hotel em Toba)
• TREM-BALA:
Hikari ou Kodama trem-bala (Nagoya-Odawara) e trembala Nozomi (Tóquio-Nagoya) assentos reservados na classe
econômica
• BILHETES:
Inclui ingressos para os locais mencionados no roteiro.
• PORTES DE BAGAGEM:
1 mala por pessoa será transportada separadamente em caminhão
nos seguintes dias:
Dia 2: Osaka a Kyoto (dependendo do número de passageiros,
todas as malas podem caber no porta-malas do ônibus. Neste caso,
as malas podem ser transportadas no porta-malas do ônibus.)
Dia 5: Kyoto a Tóquio (Leve uma mochila com roupas e outros
itens essenciais para passar 1 noite em Gero e outra em Hakone.)
Dia 10: Tóquio a Nachi Katsuura (Prepare uma mochila com

roupas e outras coisas essenciais para passar 1 noite em Toba.)
* Entre aeroportos e hotéis, as malas serão transportadas no
porta-malas do veículo.
*Só é permitida 1 mala por pessoa (tamanho normal / até 23kg).
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Voos internacionais e taxas dos aeroportos
• Transportes, viagens e passeios não mencionados no itinerário;
• Qualquer refeição, exceto aqueles mencionados no itinerário;
• Taxas de passaportes e vistos;
• Despesas pessoais, como bebidas, lavanderia, telefonemas, fax,
WI-FI, massagem/Spa, etc.;
• Qualquer gratificação para guias, motoristas, garçons em
restaurantes, etc.

NOITES ADICIONAIS COM CAFÉ DA MANHÃ
PREÇOS POR PESSOA/ POR NOITE EM QUARTO TWIN
OSAKA (Hotel Sheraton Miyako) *Válido desde abril de
2020 até março de 2021
Todo o ano,
POR PESSOA EM TWIN
SINGLE POR PESSOA
exceto 1, a 5 de
JPY 20.000
JPY 34.000
maio
* Blackout: Estas taxas para noites extras não se aplicam às
seguintes datas de feriados - 1 a 5 de Maio (Golden Week).
* Estas tarifas Sheraton Miyako Osaka Hotel aplicam-se apenas a
noites adicionais imediatamente antes do início ou após o final
do circuito.
NOTAS IMPORTANTES
1) Os preços NÃO incluem documentação para obter visto,
passaporte, gastos pessoais, como bebidas, chamadas telefônicas,
lavanderia, tarifas aéreas e nenhum serviço não mencionado no
itinerário.
2) As vendas são encerradas 2 semanas antes da data de início
de cada saída;
3) No Japão os hotéis dispõem de poucas habitações com cama
de casal, logo, não podemos garantir que os hotéis tenham cama
de casal (double).

DATAS DE SAÍDA DO TOUR
DATA DE CHEGADA EM OSAKA (KIX OU ITM)

13/04 (C), 01/06 (A), 15/06 (A), 29/06 (A), 21/09 (A)
12/10 (B), 22/03/2022 (D)

• Para documentacão, preços atualizados, condições de
pagamento, cancelamento e mais informações, consulte.
• Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso
prévio. Disponibilidade mediante ato da reserva. Valores
convertidos em reais no câmbio do dia no ato da compra.

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

