SAÍDAS REGULARES

• T E N TA Ç Õ E S D O J A PÃ O •
6 noites / 7 dias

• A B R IL DE 2021 A MARÇO DE 2022 •
DIA 1 - TOKYO (TERÇA OU SEXTA-FEIRA)
CHEGADA NO JAPÃO (NARITA OU HANEDA)
Narita (NRT):
Após os trâmites de imigração e alfândega, recepção por um
assistente falando espanhol, que o ajudará a pegar o “Airport
Limousine Bus” (serviço regular compartilhado) até o hotel.
O atendente não embarcará no ônibus com você e não o
acompanhará ao hotel.
Dependendo do horário de chegada do voo, não haverá ônibus
Limousine do aeroporto direto para o hotel. Nesse caso, os
passageiros pegam um ônibus para a estação de Tóquio ou
terminal de ônibus TCAT (Tokyo City Air Terminal) de onde,
pegarão um táxi. Veja a programação do Airport Limousine
Bus abaixo.
Haneda (HND):
Após a imigração e alfândega, recepção por assistente que fala
espanhol. Traslado ao hotel em táxi. O assistente não entrará
no táxi com você e não o acompanhará ao hotel.
* Os passageiros não poderão entrar no quarto até a hora do
check-in (14:00).
* Às terças e sextas-feiras no hotel há um balcão de informações
com guia que fala espanhol das 14h00 às 20h00. O balcão
de informações fica no Hall de entrada da torre principal no
primeiro andar.
Hospedagem no Hotel New Otani (ou similar).
DIA 2 - TOKYO (QUARTA OU SÁBADO)
08h20 - Café da manhã no hotel. Reunião no lobby. Visita
de Tokyo (meia jornada) com um guia falando espanhol. O
grupo conhecerá: Santuário Meiji - dedicado ao ex Imperador
Mutshuhito; a Praça do Palácio Imperial (não entrarão no recinto
do Palácio); o Templo Senso-ji e a Rua Nakamise - com fileiras
de lojas de recordações... O tour termina em Ginza. Tarde livre.
Aos passageiros que desejam voltar ao hotel - o guia explicará
como.
DIA 3 - TOKYO / HAKONE / TOKYO (QUINTA OU DOMINGO)
07h50 - Café da manhã no hotel. Reunião no lobby. Excursão
a Hakone (jornada completa), com guia falando espanhol.
O grupo conhecerá o Lago Ashi (passeio em barco); o Vale
Owakudani e o Museu ao Ar Livre de Hakone.

*No caso do barco não operar devido forte chuva ou vento,
os passageiros visitam alternativamente Hakone Sekishoato.
Dependendo da densidade de gás volcânico, há possibilidade
de não podermos visitar o Vale Owakudani. Nesse caso,
visitaremos o Santuário Hakone-jinja. Depois da visita, regresso
ao hotel.
DIA 4 - TOKYO / KYOTO / NARA / KYOTO		
(SEXTA OU SEGUNDA)
07h30 - Café da manhã no hotel.
*Uma mala por pessoa será enviada separadamente de
caminhão do hotel em Tóquio para o hotel em Kyoto. As malas
chegarão em Kyoto na tarde do mesmo dia.
Reunião no saguão e traslado para a Estação de Tóquio com um
assistente que fala espanhol. Partida de Tóquio para Kyoto pelo
trem-bala Nozomi #217. Chegada na estação de Kyoto, onde
um guia que fala espanhol o encontrará. Início da excursão
a Nara (em grupo). Antes de chegar a Nara, os passageiros
conhecerão o Santuário Fushimi Inari (com milhares de pórticos
“torii”). Em Nara, os passageiros visitarão: o Templo Todaiji (estátua colossal de Buda); o Parque de Nara (com muitos
veados). Traslado ao hotel em Kyoto e check-in.
* Almoço NÃO incluso. Tempo livre para almoço.
Hospedagem no Kyoto Tokyu Hotel (ou similar).

DIA 5 - KYOTO (SÁBADO OU TERÇA)
08h20 - Café da manhã no hotel. Reunião no lobby. Excursão
de dia inteiro em Kyoto com guia falando espanhol. O grupo
conhecerá o Tempo Tenryu-ji, com um lindo jardim japonês;
a Floresta de bambu de Sagano em Arashiyama; o Templo
Dourado Kinkaku-ji e o Templo Sanjusangendo (com mil
estátuas de Kannon, deus da misericórdia) e Gion (bairro das
gueixas). Em horário a ser determinado, traslado de retorno
ao hotel.
DIA 6 - KYOTO (DOMINGO OU QUARTA)
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades opcionais.
Consulte-nos para tour opcional a Hiroshima & Miyajima.
DIA 7 - KYOTO / SAÍDA DO JAPÃO (SEGUNDA OU QUINTA)
Café da manhã no hotel. Encontro com o motorista do MK
Skygate Shuttle no lobby e traslado ao aeroporto de Kansai
(KIX) ou Itami (ITM).
* Não há atendimento em espanhol. (O veículo pode passar
por alguns hotéis e não ir direto para o aeroporto).
* Só é permitida uma mala por pessoa. Se eles carregam mais
de um mala por pessoa, o motorista cobrará 1.000JPY por
mala adicional.
* O horário de pick up será informado na recepção do hotel
na tarde do dia anterior (por volta das 17h00). O passageiro
deverá falar com um recepcionista.
* Caso não haja disponibilidade de assentos no MK Skygate
Shuttle, será utilizado o Airport Limousine Bus ou o trem
expresso Haruka como alternativa. Somente neste caso
o auxiliar levará os passageiros até a parada do transporte
alternativo.
- O quarto deverá ser desocupado antes do horário de checkout (11h00).
- Caso não haja disponibilidade de assentos no MK Skygate
Shuttle, será utilizado o Airport Limousine Bus ou o trem
expresso Haruka como alternativa. Somente neste caso um
auxiliar levará os passageiros até o ponto de transporte
alternativo.
Chegada ao aeroporto e check-in por conta própria no balcão
de sua companhia aérea.
HOTELARIA ESPERADA OU SIMILAR
TOKYO (3 noites)
Hotel New Otani Tokyo, Garden Tower, Standard Twin (ou
similar).
KYOTO (3 noites)
- Opção Standard: Kyoto Tokyu Hotel, Standard Twin no Piso
Standard (ou similar).
- Opção Superior: Kyoto Tokyu Hotel, Standard Twin no Piso
Premium (ou similar).
VALOR POR PESSOAEM APARTAMENTO DUPLO
(EM JPY - YEN JAPONÊS)
PLANO STANDARD EM KYOTO
TEMPORADA A

JPY 250.000

SUP. INDIVIDUAL JPY 85.000

TEMPORADA B

JPY 264.000

SUP. INDIVIDUAL JPY 100.000

TEMPORADA C

JPY 278.000

SUP. INDIVIDUAL JPY 114.000

TEMPORADA D
(CEREJEIRAS)

JPY 293.000

SUP. INDIVIDUAL JPY 128.000

VALOR POR PESSOAEM APARTAMENTO DUPLO
(EM JPY - YEN JAPONÊS)
PLANO SUPERIOR EM KYOTO
TEMPORADA A

JPY 264.000

SUP. INDIVIDUAL JPY 100.000

TEMPORADA B

JPY 278.000

SUP. INDIVIDUAL JPY 114.000

TEMPORADA C

JPY 293.000

SUP. INDIVIDUAL JPY 128.000

TEMPORADA D
(CEREJEIRAS)

JPY 308.000

SUP. INDIVIDUAL JPY 142.000

NOTAS:
* Em Tóquio, os quartos da categoria standard são usados em ambos
os planos.
* Se o aeroporto de chegada for Haneda (HND), um suplemento de
8.000 JPY se aplica por passageiro, pois usamos um táxi em vez do
Airport Limousine Bus
* 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.
* Com relação ao transfer de partida, o MK Skygate Shuttle não pode
chegar ao Aeroporto de Kansai (KIX) ou Itami (ITM) antes das 06:00.
Portanto, se o horário de saída do voo for antes das 08h00 Eles
não poderão pegar este ônibus. Eles irão para o aeroporto em um
táxi reservado. Um suplemento de JPY 22.000 por passageiro será
aplicado. (No caso de você estar viajando sozinho, o suplemento
será de 43.000 JPY.)
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• TRANSFERS E EXCURSÕES:
Conforme indicado no roteiro.
Quando houver menos de 10 passageiros, o transporte público
poderá ser utilizado para traslados e visitas, ao invés de veículos
particulares. Também veículos particulares podem ser usados em
vez de transporte público.
• GUIA:
Guia que fala espanhol nas excursões (dias 2 a 5) e na excursão
opcional a Hiroshima (dia 6).
• ASSISTENTE:
Assistente que fala espanhol para os seguintes transfers:
Dia 1: Assistência no aeroporto de chegada para apanhar o autocarro
Airport Limousine Bus do aeroporto ou táxi (sem assistência a
bordo).
Dia 4: Do hotel em Tóquio para a estação de Tóquio.
Não haverá assistência em espanhol no traslado de ida.
• REFEIÇÕES:
Cafés da manhã diários e 2 almoços;
• TREM BULLET:
Trem-bala Nozomi (Tóquio-Kyoto) / assentos reservados na classe
econômica
• BILHETES:
Os ingressos para os locais mencionados no itinerário estão incluídos.
• TRANSPORTE DE BAGAGEM:
Dia 4: As malas serão transportadas separadamente por caminhão
do hotel em Tóquio para o hotel em Kyoto.
Entre
aeroportos
e
hotéis,
as
malas
serão
transportadas
no
porta-malas
do
veículo.
* Só é permitida 1 mala por pessoa (tamanho normal / até 23kg).
* Dia de saída: Se você tiver mais de uma mala por pessoa, o
motorista do MK Skygate Shuttle cobrará dos passageiros 1.000 JPY
por uma mala adicional. Além de uma mala, cada passageiro pode
levar até duas peças, por exemplo mochilas, desde que a soma dos
3 lados de cada peça não exceda 100 cm.
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
TOKYO (Hotel New Otani)
TEMPORADAS
A&B

POR PESSOA EM TWIN

JPY 22.000

SINGLE POR PESSOA
JPY 37.000

TEMPORADAS POR PESSOA EM TWIN SINGLE POR PESSOA
JPY 27.000
JPY 48.000
C&D
*Blackout: Essas tarifas para as noites extras NÃO se aplicam às
seguintes datas – 1 a 5 de maio (Golden Week) e 13 a 15 de agosto
(Obon).
*Estas tarifas do Hotel New Otani apenas se aplicam a noites
adicionais imediatamente antes do início do circuito. NÃO
se aplicam a segunda estância em Tokyo - depois do fim do
circuito. Os preços para segunda estância deverão ser cotizados
separadamente.

NOITES ADICIONAIS COM CAFÉ DA MANHÃ
PREÇOS POR PESSOA/ POR NOITE EM QUARTO TWIN
KYOTO (Kyoto Tokyu Hotel) - STANDARD
TEMPORADA A
TEMPORADA B
TEMPORADA C
TEMPORADA D
(CEREJEIRAS)

POR PESSOA EM TWIN

SINGLE POR PESSOA

JPY 17.000

JPY 28.000

POR PESSOA EM TWIN

SINGLE POR PESSOA

JPY 21.000

JPY 34.000

POR PESSOA EM TWIN

SINGLE POR PESSOA

JPY 28.000

JPY 45.000

POR PESSOA EM TWIN

SINGLE POR PESSOA

JPY 35.000

JPY 57.000

NOITES ADICIONAIS COM CAFÉ DA MANHÃ
PREÇOS POR PESSOA/ POR NOITE EM QUARTO TWIN
KYOTO (Kyoto Tokyu Hotel) - SUPERIOR
TEMPORADA A
TEMPORADA B
TEMPORADA C
TEMPORADA D
(CEREJEIRAS)

POR PESSOA EM TWIN

SINGLE POR PESSOA

JPY 20.000

JPY 32.000

POR PESSOA EM TWIN

SINGLE POR PESSOA

JPY 24.000

JPY 38.000

POR PESSOA EM TWIN

SINGLE POR PESSOA

JPY 31.000

JPY 53.000

POR PESSOA EM TWIN

SINGLE POR PESSOA

JPY 38.000

JPY 60.000

*Blackout: Essas tarifas para as noites extras não se aplicam às
seguintes datas festivas – 1 a 5 de maio (Golden Week) e 31 de
dezembro à 2 de janeiro (Véspera de Ano Novo e Ano Novo).
*Essas tarifas do Hotel Kyoto Tokyu só se aplicam à noites
adicionais imediatamente depois do fim do circuito.

SERVIÇO DE TRASLADO ADICIONAL
SE O AEROPORTO DE SAÍDA É NARITA (OPCIONAL)
SERVIÇO

PREÇO

EM TREM BALA DE KYOTO A
SHINAGAWA E EM NARITA EXPRESS
DE SHINAGAWA AO AEROPORTO

JPY 50.000

DE NARITA

*CONDIÇÕES
Trem: De Kyoto a Shinagawa em trem bala Nozomi (assentos
reservados em clase turista), e de Shinagawa ao Aeropuerto de
Narita em Narita Express (assentos reservados em classe turista)
Assistente: De língua espanhola para o traslado do Hotel Kyoto
Tokyu até a Estação de Kyoto em Shuttle Bus do hotel.
*Nste serviço adicional não está incluída assistência na Estação
Shinagawa para o transfer.

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

