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DESTAQUES DO ROTEIRO: FÉRIAS ANIMADAS
OSAKA
A terceira maior cidade do Japão, conhecida como a
capital do comércio, com muitas opções de lazer e
entretenimento. Dentre os destaques, temos o Aquário
Kaiyukan, o maior do país, o autêntico Castelo de Osaka
e movimentado bairro de Dotombori.

QUIOTO
Andar pelas ruas de Quioto é ter possibilidade de
compreender o autêntico Japão. Uma cidade rica em
tradição, que conserva templos, santuários e palácios
considerados patrimônios históricos. Foi a antiga capital
do país por mais de mil anos, desde 794. É também o
centro religioso do Japão.

AKIHABARA
Conhecido antigamente por ser um bairro para
encontrar barganhas de produtos eletrônicos, hoje
Akihabara acabou se tornando centro das culturas geek,
J-pop e otaku. Dentre as diversas atrações, é possível
visitar o Tokyo Anime Center.

MUSEU GHIBLI
O Museu Ghibli pertence ao renomado criador de
animês, o diretor Hayao Miyazaki. O museu possui um
espaço colorido e agradável com cinco ambientes de
coleções permanentes que mostram o mundo do Studio
Ghibli, e todo o processo de filmagem e princípios da
animação.

MIRAIKAN
Conhecido como Miraikan, o Museu Nacional de Ciência
Emergente e Inovação é um local que abriga exposições
permanentes e onde os visitantes poderão experimentar
o progresso tecnológico de hoje, como questões do diaa-dia com as últimas tecnologias existentes.

FÉRIAS ANIMADAS

2018

13 dias
Saída: 15 de janeiro e 2 de julho.
Osaka
1º Dia – São Paulo
[-,-,-]
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às
21h00.
2º Dia – São Paulo / Dubai
[-,-,-]
Partida à 1h15, no voo Emirates 262, com destino a Dubai.
Chegada às 21h15 ao aeroporto de Dubai, e tempo livre
até o horário de embarque no próximo voo.
3º Dia – Dubai/ Osaka
[-,-,-]
Embarque às 3h05, no voo Emirates 316, com destino ao
Japão. Chegada às 16h55 ao Aeroporto Internacional
Kansai, recepção e traslado ao hotel em Osaka.
4º Dia – Osaka
[C,-,-]
Dia todo de passeio pela cidade. Visita ao Aquário
Kaiyukan, o maior e mais completo aquário do Japão, ao
Porto Tempozan, ao Castelo de Osaka e ao bairro de
Dotombori.
5º Dia – Osaka
[C,-,-]
Dia livre para atividades independentes. Como passeio
opcional, recomendamos uma visita ao Universal Studios
Japan, um parque temático de alta qualidade com
atrações para públicos de todas as idades.
6º Dia – Osaka/ Quioto
[C,-,-]
Pela manhã, traslado a Quioto para visita ao Pavilhão
Dourado (Kinkakuji) e ao Templo Xintoísta Heian com seu
belíssimo jardim. Após passeio, traslado ao hotel.
7º Dia – Quioto
[C,-,-]
Dia livre para atividades independentes. Sugerimos como
passeio opcional uma visita ao Museu Internacional de
Mangá, que foi inaugurado em novembro de 2006 e conta
com três pisos de uma incrível coleção de mangás. Além
das coleções permanentes, o Museu abriga algumas
exposições temporárias sobre mangá. Passeio de dia todo,

Quioto

Tóquio
utilizando transporte público, com assistente falando
espanhol e guia acompanhante falando português.
8º Dia – Quioto/ Tóquio
[C,-,-]
(Para seu conforto e segurança, as bagagens serão
despachadas diretamente para o hotel em Tóquio).
Caminhada à estação de Quioto para embarque no trem
bala com destino a Tóquio. Chegada em Tóquio e meio dia
de passeio pela cidade. Visita ao shopping DiverCity Tokyo
Plaza, localizado no bairro de Odaiba, e ao Museu
Nacional de Ciência Emergente e Inovação (Miraikan).
9º Dia – Tóquio
[C,-,-]
Dia todo de passeio pela cidade. Pela manhã, utilizaremos
transporte público para visita a Tokyo Sky Tree, a torre de
telecomunicações mais alta do mundo, e ao Templo
Asakusa Kannon, com suas tradicionais lojas de souvenir.
À tarde, traslado de ônibus para visita ao bairro de
Akihabara, onde teremos tempo livre para explorar a
região.
10º Dia – Tóquio
[C,-,-]
Dia todo de passeio, visitando o Museu Ghibli (necessário
reservar os ingressos com 2 meses de antecedência),
Nakano Broadway, um complexo de lojas especializadas
em hobbies e artigos colecionáveis, o Shopping Sunshine
City e o Pokemon Center, loja repleta de artigos
relacionados a este grande ícone do animê Pokemon.
Recomendamos visita ao Restaurante Robô como passeio
opcional, um espetáculo de danças, músicas, luzes e
tecnologia com direito a batalhas entre robôs. Uma
atração bem divertida e diferente de tudo que você já viu
na vida!
11º Dia – Tóquio
Dia livre para atividades independentes.

[C,-,-]

12º Dia – Tóquio/ Dubai
[C,-,-]
Check-out do hotel às 16h00. Dia livre para atividades
independentes. Por volta das 16h30, traslado do hotel ao
Aeroporto Internacional Narita para embarque às 22h00,
no voo Emirates 319, com destino a Dubai.

13º Dia – Dubai / São Paulo
[-,-,-]
Chegada em Dubai às 5h10, e conexão às 9h00, no voo
Emirates 261, com destino a São Paulo. Chegada em São
Paulo às 18h15. Fim dos serviços.

Pacote Inclui:
- Passagem aérea internacional para os trechos São Paulo/ Dubai/ Osaka e Tóquio/ Dubai/ São Paulo, em classe
econômica com a Emirates Airlines.
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares, em apartamentos de categoria standard.
- Late check-out no 12º dia.
- Bilhete de trem bala, em classe econômica, para o trecho Quioto/ Tóquio, no 8º dia.
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar.
- Guia acompanhante saindo do Brasil falando português, e guia local falando português ou espanhol.
- Traslados e passeios (exceto opcionais), conforme descritos.
- Envio de bagagens (máximo de 2 peças por pessoa): no 8° dia (de Quioto a Tóquio).
Seguro de viagem para 13 dias (válido até 75 anos, acima dessa idade haverá adicional e/ou redução da cobertura)
Pacote Não Inclui:
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível.
- Despesas com vistos e documentações.
- Gorjetas.
Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.
Hotéis previstos ou similares
Cidade

Noites

Hotel

Osaka

3

Karaksa Hotel Osaka Namba

Quioto

2

Tóquio

4

Hatoya Zuihokaku (café da manhã em estilo japonês) (15/jan)
New Miyako (2/jul)
Citadines Shinjuku

PARTE AÉREA + TERRESTRE
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 15 participantes
Validade

DUPLO/ TWIN

SUPLEMENTO SINGLE

Forma de pagamento

2018

5.100,00

710,00

Conforme descrito abaixo

PASSEIOS OPCIONAIS
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos)
Passeio opcional

Museu Internacional de
Mangá (Quioto)

Restaurante Robô
(Tóquio)

Mínimo de participantes

Preço por pessoa

4

110,00

5-9

90,00

10-14

55,00

15-19

40,00

20 e acima

35,00

1

130,00

Forma de pagamento

Conforme descrito abaixo

VOOS DO ROTEIRO:
Voo
EK 262
EK 316
EK 319
EK 261

Origem
São Paulo
Dubai
Tóquio
Dubai

Destino
Dubai
Osaka
Dubai
São Paulo

Horário de Saída
01h15
03h05
22h00
09h00

Horário de Chegada
21h15
16h55
05h10 +1
18h15

Informações Gerais:
Reservas e pagamento terrestre (GRUPOS):
* Para reservas, é necessário sinal de USD300.00 por pessoa, a cópia digitalizada dos passaportes válidos e as condições
gerais assinadas;
* O saldo deve ser quitado até 65 dias antes do embarque.
Formas de pagamento:
- À vista em dinheiro ou depósito;
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 4 vezes sem juros nos cartões
Visa ou Mastercard.
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento.

Observações Importantes:
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 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 a disponibilidade no momento da reserva. **

