
Excursões Century Travel 

 

Osaka, Kobe, Himeji, Hiroshima, Ilha de Miyajima, Nara, Quioto,  Kanazawa, Shirakawago,  

Takayama, Hakone, Yokohama & Tóquio 
 

 

Saída: 10 de novembro de 2018 – 16 dias de viagem 
 

 

      
 
       
           
 
 
 
 
 
  
 
       O PACOTE INCLUI 
 Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica  
 Pernoite nos hotéis mencionados ou similares com impostos locais inclusos 
 Café da manhã nos hotéis, 10 almoços e 1 jantar típico japonês 
 Ônibus privativo com guia local falando português ou espanhol 
 Passe de trem Japan Rail Pass de 7 dias, tipo comum 
 Ingresso dos pontos turísticos citados no programa 
 Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 60.000,00 
 Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem para grupo com mínimo de 15 passageiros 

 
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)  

 Valores válidos para mínimo de 15 participantes 
ACOMODAÇÃO EM APARTAMENTO INDIVIDUAL  DUPLO TRIPLO 

PACOTE AÉREO E TERRESTRE USD 9.210,00 USD 7.830,00 USD 7.660,00 
PACOTE TERRESTRE USD 7.810,00 USD 6.430,00 USD 6.260,00 

Taxas de embarque e envio de bagagem  USD 140,00 
* Conversão do Dólar Americano para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento 

Forma de pagamento:  25% de entrada (à vista no cheque ou depósito bancário) + saldo 
em até 3 parcelas sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Amex 

Consulte seu Agente de Viagem 

 

 

 



 ROTEIRO DE VIAGEM – Saída 10 de novembro de 2018          = café da manhã   = almoço   = box lunch    = jantar 

10/11 
Sáb 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

11/11 
Dom 

SÃO PAULO    DUBAI 
01:25 - Embarque no voo EK262 (Emirates) com destino a Dubai. Chegada a Dubai às 22:35. 

12/11 
Seg 

DUBAI    OSAKA  (Hotel Nikko Osaka) 
03:30 - Embarque no voo EK316 com destino a Osaka (Aeroporto Internacional de Kansai).   
Chegada às 17:40, recepção e traslado ao hotel. 

13/11 
Ter 

OSAKA     -- (Hotel Nikko Osaka) 
Dia de passeio em Osaka incluindo: Castelo de Osaka, cruzeiro Aqua Liner sobre as águas do rio Okawa, Aquário Kaiyukan 
e a aérea de Dotonbori, região de compras e entretenimento. 

14/11 
Qua 

OSAKA    KOBE   HIMEJI      -- (Hotel Nikko Himeji) 
Partida para a cidade de Kobe para visitar o Museu Marítimo e o porto e subir de bondinho a Montanha Rokko para 
apreciar uma espetacular vista da cidade. Prosseguimento para Himeji. Ao chegar, visita ao Castelo da Garça Branca, um 
dos mais belos e preservados castelos do Japão, e traslado ao hotel. As malas serão despachadas para Quioto. Recomenda-
se separar em uma mala de mão troca de roupa para dois dias. 

15/11 
Qui 

HIMEJI   HIROSHIMA  ILHA DE MIYAJIMA  HIROSHIMA   -- (Granvia Hotel Hiroshima) 
Partida em shinkansen (trem-bala) para Hiroshima. Chegada, visita ao Parque Memorial da Paz e museu e a Cúpula da 
Bomba Atômica e à Ilha de Miyajima, que abriga o Santuário Itsukushima e o seu famoso Torii flutuante. Traslado ao hotel 
em Hiroshima.  

16/11 
Sex 

HIROSHIMA    SHIN-OSAKA   NARA    QUIOTO    -- (Hotel New Miyako Kyoto) 
Saída do hotel e embarque em trem-bala para Shin-Osaka. Chegada e passeio em Nara incluindo o Parque de Nara, o 
Templo Todaiji com o Daibutsu (grande estátua de bronze de Buda), e Kasuga Taisha, o santuário xintoísta das  lanternas 
de pedra. Traslado ao hotel em Quioto. 

17/11 
Sáb 

QUIOTO   -- (Hotel New Miyako Kyoto) 
Dia todo de passeio por Quioto incluindo o Templo Kiyomizu e sua bela varanda de madeira, o Santuário Fushimi Inari, 
famoso pelos seus milhares de portões avermelhados, o Templo Kinkakuji, conhecido como o “Pavilhão Dourado” e  o 
Castelo Nijo, erigido em 1603.   

18/11 
Dom 

QUIOTO  KANAZAWA    -- (Hotel Ana Crowne Plaza Kanazawa) 
Manhã livre. Em horário adequado, partida em trem expresso com destino à cidade de Kanazawa, antigo domínio do 
poderoso clã feudal Maeda cujo desenvolvimento cultural se compara a Quioto. Chegada, visita ao belíssimo Jardim 
Kenrokuen e traslado ao hotel. As malas serão despachadas para Tóquio. Recomenda-se separar em uma mala de mão 
troca de roupa para três dias. 

19/11 
Seg 

KANAZAWA    SHIRAKAWAGO    TAKAYAMA    -- (Hotel Associa Takayama Resort) 
Saída do hotel e visita ao Mercado Omicho e Higashi Chaya Machi, antigo bairro de samurais.  Em seguida, partida para 
Takayama com parada na antiga vila de Shirakawago para conhecer as antigas residências Gassho-zukuri (Patrimônio da 
Unesco). Chegada a Takayama e traslado ao hotel. 

20/11 
Ter 

TAKAYAMA  NAGOYA    ODAWARA   HAKONE     (Hotel Aura Tachibana) 
Saída do hotel e visita a Jinyamae Morning Market, um dos maiores mercados matinais do Japão, ao museu do festival de 
Takayama Yatai Kaikan e à tradicional rua de comércio e artesanato Kamisanno-machi. Em seguida, partida em trem 
expresso para Nagoya. Ao chegar, transferência para trem-bala para Odawara. Chegada e traslado para um ryokan, hotel 
em estilo japonês onde se terá uma vivência cultural relaxando no onsen, as águas termais benéficas para a saúde, e 
apreciando um jantar típico.  

21/11  
Qua 

HAKONE    YOKOHAMA    TÓQUIO    -- (Hotel Keio Plaza Tokyo) 
Passeio pela região de Hakone com cruzeiro de barco pelo Lago Ashi e subida ao Monte Komagatake de bondinho, de onde 
se tem a melhor vista do Monte Fuji. Prosseguimento para Yokohama para conhecer o observatório do Yokohama 
Landmark e continuação para Tóquio. Chegada e traslado ao hotel.  

22/11 
Qui 

TÓQUIO    -- (Hotel Keio Plaza Tokyo) 
Dia de visita à capital Tóquio incluindo: Praça do Palácio Imperial, Museu Edo-Tokyo, Templo Asakusa Kannon e suas 
famosas lojas de suvenirs e Tokyo Skytree (observatório Tembo Deck a 350m de altura). 

23/11 
Sex 

TÓQUIO   -- -- (Hotel Keio Plaza Tokyo) 
Dia livre. Sugestão de passeio e compras: Akihabara (eletrônicos), Shibuya (lojas de departamento), Ueno / Okachimachi 
(zoológico/comércio popular), Harajuku (roupas para jovens na Takeshita-dori ou lojas de grife na Omotesando-dori), Ginza 
(lojas de departamento e grifes famosas), Tokyo Disney, Kamakura, Nikko. 

24/11 
Sáb 

TÓQUIO    DUBAI   -- -- 
Parte da manhã livre para preparação da bagagem e check-out até as 11:00. Guardar as malas no guarda-volumes do hotel. 
Em horário adequado, traslado para o Aeroporto Internacional de Narita.  
22:00 - Embarque em voo da Emirates (EK319) com destino a Dubai.  

25/11 
Dom 

DUBAI    SÃO PAULO 
04:50 -  Chegada ao aeroporto de Dubai. 09:00 - Conexão com o voo EK261 com destino a São Paulo.  
18:15 - Desembarque em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Terminal 3).   

www.centurytravel.com.br 


