
BANZAI JAPÃO 2019-2020                                                                      
 

Pacote regular em espanhol – 10 dias (9noites) 
 
 

Dia 1 – OSAKA  
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai ou de Itami e, 
após procedimentos de imigração e alfândega, recepção pelo 
assistente falando espanhol. 
 

*HOTEL MONTEREY GRASMERE: traslado ao terminal de 
ônibus de Osaka (OCAT) em ônibus regular “Airport Limousine 
Bus”. Caminhada com acompanhamento de assistente do 
Terminal de ônibus até o hotel. 
*SHERATON MIYAKO HOTEL OSAKA: traslado até o hotel em 
ônibus regular “Airport Limousine Bus” com assistente 
falando espanhol. 
As bagagens devem ser levadas a bordo do ônibus usado para 
o traslado. Os quartos estarão disponíveis a partir do horário 
regular de check-in do hotel (15h). 
 

Dia 2 – OSAKA 
Café da manhã* Às 9h00, encontro com o guia falando 
espanhol e partida para meio dia de passeio em Osaka para 
conhecer o Castelo de Osaka, o Observatório do Umeda Sky 
Building e o Mercado Kuronomon,. Almoço incluso. Retorno 
para o hotel. Tarde livre. 
 

Dia 3 – OSAKA / NARA / QUIOTO  
Café da manhã* Às 09h00, encontro com o guia falando 
espanhol e partida rumo a Nara para visitar o Templo Todaiji 
com sua enorme imagem de Buda e o Parque de Nara. 
Continuação para Quioto para conhecer o Templo Kinkakuji e 
o Castelo de Nijo. Almoço incluso. Passeio por Gion,  distrito 
das gueixas, e traslado ao hotel em Quioto. As malas serão 
transportadas separadamente em caminhão do  hotel em 
Osaka para o hotel em Quioto. 
 

Dia 4 – QUIOTO  
Café da manhã* Dia livre. Consulte passeio opcional para 
Hiroshima e Ilha de Miyajima. 
 

Dia 5 – QUIOTO / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA / GERO ou 
TAKAYAMA 
Café da manhã* Às 08h00, saída para Shirakawago com guia 
falando espanhol. Chegada e visita à Vila de Shirakawago e 
suas antigas residências Gassho-zukuri (Patrimônio da 
Unesco). Almoço incluso. Em seguida, traslado para 
Takayama para visita à tradicional rua de comércio 
Kamisanno-machi e ao Museu do Festival de Takayama Yatai 
Kaikan. Término do passeio no hotel na região de Takayama 
ou Gero.  À noite, jantar no hotel.                                   

Às 07h30 uma mala por pessoa será despachada do hotel de 
Quioto para o hotel em Tóquio. Recomenda-se separar em 
uma mala de mão troca de roupa para dois dias. 
 

Dia 6 – GERO ou TAKAYAMA / TSUMAGO / HAKONE ou 
ATAMI 
Café da manhã* Às 9h00, encontro com o guia falando 
espanhol e partida em direção a Tsumago, uma das mais bem 
preservadas cidades do período Edo. Visita a uma antiga casa 
de Samurai Waki Honjin e caminhada pelas suas principais 
ruas. Traslado para a estação de Nagoya para embarque em 
trem-bala com destino a Odawara (sem acompanhamento de 
guia durante a viagem de trem). Chegada, recepção por outro 
guia falando espanhol e traslado para o hotel. À noite, jantar 
no hotel. 
 

Dia 7 – HAKONE ou ATAMI / TÓQUIO 
Café da manhã* Às 09h00, partida do hotel e início do passeio 
ao Parque Nacional de Hakone com guia falando espanhol. 
Visita ao Vale Owakudani, minicruzeiro pelo Lago Ashi e visita 
ao Museu ao ar livre de Hakone. Se por motivos de condições 
climáticas inadequadas não for possível fazer o passeio de 
barco, será programada uma visita ao Hakone Sekishoato.  Na 
impossibilidade de visitar o Vale Owakudani devido à 
densidade de gás vulcânico, será oferecida visita alternativa. 
Almoço incluso. Traslado para hotel em Tóquio.  
 

Dia 8 – TÓQUIO  
Café da manhã* Às 08h20, encontro com o guia falando 
espanhol e partida para meio dia de passeio em Tóquio. Visita 
ao Santuário Meiji, à Praça do Palácio Imperial, ao Templo 
Senso-ji com suas ruas comerciais de Nakamise e à região de 
Ginza, onde termina o passeio. Retorno ao hotel por conta de 
cada passageiro.  
 

Dia 9 – TÓQUIO 
Café da manhã* Dia livre. Consulte passeio opcional para 
Nikko. 
  

Dia 10 – TÓQUIO  
Café da manhã* Check-out no horário regular do hotel. 
Traslado ao Aeroporto de Narita ou Haneda utilizando o 
“Airport Limosine Bus” (sem assistência). Os tickets do ônibus 
serão entregues alguns dias antes pelo guia (o horário de saída 
do ônibus será de 4 a 5 hortas antes da partida do voo). As 
bagagens devem ser levadas a bordo do ônibus. 

 
 

SAÍDAS ÀS TERÇAS  - mínimo de 2 participantes 
ABRIL D 2 C 9 B 16 
MAIO B 7, 14, 21, 28 
JUNHO A 4, 11, 18, 25 
JULHO B 2, 16, 23, 30 
AGOSTO C 13 B 20, 27 
SETEMBRO A 3 B 10, 17 A 24 
OUTUBRO C 1, 8, 22, 29 
NOVEMBRO C 5, 12, 19, 26 
DEZEMBRO C 3 B 10 C 17 

2020 
JANEIRO C 7 B 21 
FEVEREIRO B 4, 18 
MARÇO C 3, 10, 17 D 24, 31 

O PACOTE INCLUI 
 Hotel:  9 pernoites em hotel conforme programação ou em similares; 

 Refeições:  9 cafés da manhã, 4 almoços e 2 jantares;  

 Traslados e passeios: transporte público (metrô, trem, ônibus) e carro 
privativo, dependendo da quantidade de passageiros; 

 Trem-bala:  conforme indicado no roteiro, com assentos reservados 
em classe turística; 

 Guia em Espanhol: nos dias 2, 3, 5, 6, 7 e 8 e nos passeios opcionais de 
Hiroshima e Nikko;  

 Assistente em Espanhol: no dia de chegada (Dia 1). Não há assistência 
no dia de saída; 

 Ingressos:  inclusos dos pontos turísticos citados no programa. 
Bagagens:  1 bagagem por pessoa será transportada separadamente de 
caminhão no Dia 3 (Osaka/Quioto) e no dia 5 (Quioto/Tóquio). 
Nota 1: Entre os aeroportos e hotéis, as malas serão transportadas no porta-
malas do veículo. Basicamente somente uma mala por pessoa será 
permitida (de tamanho normal / até 23kg). 
Nota 2: Caso a chegada ou saída do Japão ocorrer em horário em que os 
ônibus regulares não estejam funcionando, consultar procedimento de 
traslado alternativo e valores adicionais.  



HOSPEDAGEM 
 

CIDADE CATEGORIA STANDARD CATEGORIA SUPERIOR 
OSAKA HOTEL MONTEREY GRASMERE  -  quarto standard SHERATON MIYAKO HOTEL OSAKA – quarto comfort ou premium 

QUIOTO DAIWA ROYNET HOTEL KYOTO EKIMAE – quarto superior ANA CROWNE PLAZA KYOTO - quarto standard 

GERO/TAKAYAMA 

HOTEL ASSOCIA TAKAYAMA RESORT – quarto ocidental 
ou 

SUIMEIKAN (Gero) 
quarto ocidental com camas 

SUIMEIKAN (Gero) – quarto japonês com futon  ou semi-japonês /semi-  
ocidental com futon ou 

HOTEL ASSOCIA TAKAYAMA RESORT – quarto semi-japonês / semi-ocidental 
com camas ocidentais 

HAKONE/ATAMI HOTEL RESORPIA HAKONE – quarto ocidental 

HOTEL RESORPIA HAKONE – quarto semi-japonês / semi- ocidental com 
camas ocidentais ou 

HOTEL RESORPIA ATAMI – quarto semi-japonês / semi- ocidental com camas 
ocidentais ou 

HAKONE YUNOHANA PRINCE HOTEL – quarto japonês com futon 
TÓQUIO HOTEL NEW OTANI GARDEN TOWER -  quarto standard HOTEL NEW OTANI, THE MAIN -  quarto standard  

 

 Não havendo disponibilidade nos hotéis mencionados, outros hotéis de mesma categoria poderão ser utilizados. 
 No Japão, os hotéis dispõem de poucos quartos DUPLO (cama de casal). De forma geral, são utilizados quartos TWIN (duas camas). Quartos Duplo 

NÃO estão garantidos. Quarto Triplo: um quarto com duas camas regulares + 1 cama extra de tamanho menor. 
 

 
 

 
 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) 
CATEGORIA TEMPORADA A TEMPORADA B TEMPORADA C TEMPORADA D 

STANDARD INDIVIDUAL USD 3.835,00 USD 4.040,00 USD 4.245,00 USD 4.450,00 
STANDARD DUPLO USD 3.015,00 USD 3.150,00 USD 3.290,00 USD 3.425,00 
STANDARD TRIPLO USD 2.810,00 USD 2.945,00 USD 3.085,00 USD 3.220,00 

SUPERIOR INDIVIDUAL USD 4.450,00 USD 4.655,00 USD 4.860,00 USD 5.070,00 
SUPERIOR DUPLO USD 3.355,00 USD 3.495,00 USD 3.630,00 USD 3.765,00 
SUPERIOR TRIPLO USD 3.150,00 USD 3.290,00 USD 3.425,00 USD 3.560,00 

 
  

 
NOITE EXTRA COM CAFÉ DA MANHÃ – PREÇOS POR PESSOA / POR NOITE 

OSAKA 
QUARTO 

INDIVIDUAL 
QUARTO 
DUPLO 

QUARTO 
TRIPLO 

STANDARD HOTEL MONTEREY GRASMERE  USD 260,00 USD 205,00 USD 180,00 
SUPERIOR HOTEL SHERATON MIYAKO HOTEL  USD 305,00 USD 220,00 USD 205,00 

TÓQUIO 
QUARTO 

INDIVIDUAL 
QUARTO 
DUPLO 

QUARTO 
TRIPLO 

STANDARD HOTEL NEW OTANI GARDEN TOWER (quarto standard) USD 370,00 USD 235,00 USD 195,00 
SUPERIOR HOTEL NEW OTANI MAIN TOWER  (quarto standard) USD 415,00 USD 260,00 USD 220,00 

 

 
 

PASSEIOS OPCIONAIS 
HIROSHIMA ( DIA 4) 

 USD 550,00 POR PESSOA (almoço não incluso)  
Mínimo de 2 participantes 

NIKKO (DIA 9)  
 USD 315,00 POR PESSOA (almoço incluso) 

 Mínimo de 2 participantes 
Pela manhã, traslado para a estação de trem de Quioto com guia em 
espanhol ou assistente em inglês (dependendo do hotel). Embarque em 
trem-bala Nozomi (sem acompanhamento do assistente) com destino a 
Hiroshima. Chegada e início do passeio utilizando transporte público ou 
veículo privado (dependendo da quantidade de participantes) 
acompanhado de guia falando espanhol. Visita ao Memorial da Paz e à 
Cúpula da Bomba Atômica em Hiroshima e ao Santuário Itsukushima, 
localizado na Ilha de Miyajima. Traslado para a estação de Hiroshima 
para embarque em trem-bala Nozomi (sem acompanhamento do guia) 
para o retorno a Quioto. Chegada e traslado ao hotel por conta de cada 
passageiro. 

Pela manhã, encontro com o guia falando espanhol no lobby 
do hotel em Tóquio e traslado para Nikko utilizando transporte 
público ou veículo privativo, dependendo da quantidade de 
passageiros. Chegada a Nikko e início do passeio visitando o 
Santuário Toshogu, o Lago Chuzenji e as Cascatas Kegon 
(elevador não incluso). Retorno ao hotel em Tóquio. 

 
 
  


