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DESTAQUES DO ROTEIRO: JAPÃO COMPACTO
TÓQUIO
A capital do Japão, uma das maiores metrópoles do
mundo e que constantemente se renova. Tóquio possui
tudo o que você pode desejar em uma cidade,
gastronomia apurada, bares e cafés charmosos, lindos
parques, lojas, além de um fantástico sistema de
transporte.

MONTE FUJI
De todas as imagens icônicas do Japão, o Monte Fuji, com
seus 3.776 metros de altitude, é sem dúvidas a mais
marcante. Caso as condições climáticas estejam favoráveis,
poderemos subir de ônibus até a 5ª Estação, a 2.305
metros de altitude.

HAKONE OPEN-AIR MUSEUM
O interessante Hakone Open-Air Museum, como o nome
já diz, é um grande museu a céu aberto com belas
exposições internas e externas, espalhadas pelos seus 70
mil metros quadrados de área verde.

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.

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 o movimentado bairro de Dotombori.

Consulte seu agente de viagens

2020

6 dias
Saídas: Diárias
Tóquio Monte Fuji Hakone Atami
1º dia - .... / Tóquio
[-,-,-]
Chegada ao Aeroporto Internacional Narita, recepção e
traslado de ônibus regular ao hotel.
2º dia - Tóquio
[C,-,-]
Meio dia de passeio com visita à Praça do Palácio Imperial
(Residência da Família Imperial), a Torre de Tóquio e o
Templo Asakusa Kannon com suas pequenas e típicas
lojas de souvenir.
3º dia - Tóquio/ Monte Fuji/ Hakone// Atami
[C,-,J]
(As bagagens serão despachadas para o hotel em Osaka.
Recomendamos levar consigo o necessário para 2 noites).
Partida
artida com destino a Atami e, na rota, visita à 5ª Estação
do Monte Fuji, caso o tempo permita. À tarde, passeio
pelo Parque Nacional de Hakone com passeio de barco
pelo Lago Ashi e visita ao interessante Hakone Open
Open-Air
Museum. Chegada em Atami e traslado ao ryokan (hotel
em estilo japonês).

Quioto Nara Osaka

4º dia - Atami / Quioto
[C,-,-]
Traslado a estação para embarque em trem-bala
trem
com
destino a Quioto. Chegada e meio dia de passeio com
visita ao Pavilhão Dourado (Kinkakuji) e ao Templo
Xintoísta Heian com seu belíssimo jardim. Traslado ao
hotel.
5º dia - Quioto/ Nara// Osaka
[C,-,-]
Partida com destino a Nara e visita ao Templo Todaijie ao
Parque dos Cervos Sagrados. Continuação a Osaka e visita
ao Castelo de Osaka eao
ao bairro de Dotonbori.
Dotonbori Traslado ao
hotel.
6º dia - Osaka/ ....
[C,-,-]
Em horário conveniente, traslado de ônibus regular ao
Aeroporto Internacional Kansai em Osaka. Fim dos
serviços.

Observações:
- Este roteiro pode ser feito ao contrário, com início em Osaka e término em Tóquio, sem custos adicionais.
- Nos períodos de feiras, eventos e feriados
feriados, os valores estão sujeitos a alterações.
- Os preços informados NÃO são válidos para os períodos 01 de Janeiro a 14 de Janeiro, 26 de Abril a 10 de Maio, 24 de
Julho a 16 de Agosto e 27 de Dezembro a 31 de Dezembro de 2020.
Documentos necessários para portadores
tadores de passaporte brasileiro:

-

Passaporte com validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil.
Japão: Visto de turismo.

* A qualquer momento e sem prévio aviso podem ocorrer alterações na documentação exigida para a entrada de cada país.
* Ressaltamos que é de exclusiva responsabilidade do passageiro e/ou agência, a obtenção de toda a documentação exigida
para essa viagem.
* Para passageiros portadores de passaporte de outras nacionalidades, favor consultar os órgãos competentes.

Pacote Inclui:
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares, em apartamentos de categoria standard.
- Refeições conforme descritas, sem bebidas.
(Legenda: C-café da manhã, A-almoço e J-jantar)
- Bilhete de trem bala em classe econômica, emitido e entregue localmente - rota Atami / Quioto.
- Guia local falando português ou espanhol do 2º ao 5º dia.
- Assistente falando espanhol no 1º e 6º dias.
- Traslados e passeios conforme descritos.
- Envio de bagagens (máximo de 1 peça por pessoa) no 3° dia, de Tóquio a Osaka.
Pacote Não Inclui:
- Parte aérea internacional.
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível.
- Seguro de viagem.
- Early check-in ou late check-out noshotéis.
- Despesas com vistos e documentações.
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Cidade

Noites

Standard

Superior

Tóquio

2

Sunshine City Prince

New Otani Garden Tower

Atami

1

New Akao

Atami Korakuen

Quioto

1

KarasumaKyoto

New Miyako

Osaka

1

Osaka Dai-ichi

Granvia Osaka

Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 2 participantes
Base Mínima de
participantes

7a9

5a6

4

3

2

Apartamento

STANDARD

SUPERIOR

Duplo

3.014,00

3.836,00

Triplo

2.855,00

3.505,00

Single

3.876,00

4.972,00

Duplo

3.465,00

3.994,00

Triplo

3.307,00

3.663,00

Single

4.328,00

5.130,00

Duplo

3.860,00

4.389,00

Triplo

3.702,00

4.059,00

Single

4.723,00

5.525,00

Duplo

4.519,00

5.048,00

Triplo

4.361,00

4.717,00

Single

5.381,00

6.184,00

Duplo

5.837,00

6.366,00

Triplo

-

-

Single

6.700,00

7.502,00

Informações Gerais:
Reservas e pagamento terrestre (FIT):
* Para reservas, é necessário sinal de 10% do valor total (ou máximo de USD 300,00 por pessoa), cópia digitalizada dos
passaportes válidos e documento "Condições Gerais" assinado;
* O saldo deve ser quitado até 48 horas após a confirmação.
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 5 vezes sem juros nos cartões
Visa, Mastercard ou Diners (Mínimo total de venda = USD 1.500,00 por cartão. Para valores menores, consulte-nos).
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento.
* Caso o pacote inclua bilhetes aéreos internos ou trechos em trem, note que uma vez emitidos, os valores dos bilhetes não
são reembolsáveis em caso de cancelamento.

** Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento.
Observações Importantes:
- O passaporte deve ter validade mínima de 6 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 à disponibilidade no momento da reserva. **

