Roteiro de 12 dias / 11 noites
DIA 1 – OSAKA
Desembarque no Aeroporto de Kansai ou Itami. Recepção de chegada
e traslado ao hotel em Osaka utilizando transporte regular. Check-in
em horário regular do hotel. À noite, encontro no lobby do hotel com
o guia local falando português ou espanhol.
DIA 2 – OSAKA / NARA: Café da
manhã* Partida rumo a Nara. Ao
chegar, visita ao Parque de Nara,
ao Templo Todaiji, ao santuário
xintoísta Kasuga Taisha, ao Museu
Nacional de Nara e ao Jardim
Yoshiki-en para participar de uma
cerimônia de chá. Em seguida, traslado ao hotel.
DIA 3 – NARA / ASUKA / IMAI / MONTE KOYA: Café da manhã
Traslado para Asuka, região das primeiras capitais do Japão. Chegada
e visita ao Templo Hasedera, localizado nas montanhas. Continuação
para Imai para caminhar pelo distrito histórico, passando pela
residência da poderosa família feudal Imanishi, por Imai Machiya-kan
e pela residência Yonetani. Traslado para hotel em Monte Koya.
DIA 4 – MONTE KOYA / TANABE:
Café da manhã* Início dos
CAMINHOS SAGRADOS com visita
aos templos do Monte Koya, a
montanha sagrada do Budismo
Shingon, introduzido no Japão no
ano de 805. O Monte Koya é o
ponto de partida e chegada da Peregrinação pelos 88 Templos de
Shikoku. A visita aos templos inclui Garan, o complexo central do
templo do Monte Koya, o Templo Kongobuji, o Museu Reihokan e
Okunoin, um dos lugares mais sagrados no Japão. A seguir,
prosseguimento para Tanabe com parada no Observatório do
Gomasan Sky Tower para uma vista panorâmica da região. Chegada e
traslado ao hotel nas montanhas.
DIA 5 – TANABE / KUMANO:
Café da manhã* Continuação
dos CAMINHOS SAGRADOS
entrando na rota do Kumano
Kudo, constituído de uma
série de caminhos de
peregrinação que cortam os
bosques dos montes Kii. No centro dessa rede está localizado Hongu
Taisha para uma agradável caminhada (parcial) por sua trilha. Ao
final, traslado ao hotel em Kumano.
DIA 6 – KUMANO / KATSUURA:
Café da manhã* Prosseguindo nos
CAMINHOS SAGRADOS, embarque
em barco para um passeio ao longo
do Rio Kumano. Após, visita a Nachi
Taisha,
um
santuário
que
exemplifica a fusão das influências
budistas e xintoístas, erguido próximo à uma bela cachoeira. Traslado
ao hotel em Katsuura, finalizando o roteiro sagrado.

DIA 7 – KATSUURA / SHIRAHAMA: Café da manhã* Saída do hotel
e visita ao mercado de peixe de Katsuura. Prosseguimento para
Kushimoto
para
conhecer
o
Kushimoto
Marine
Park e, a seguir, a
misteriosa obra de
arte da natureza
Hashigui Rocks. Continuação para Shirahama para assisir ao pôr do
sol na Ilha de Engetsuto e traslado ao hotel.
DIA 8 – SHIRAHAMA / WAKAYAMA:
Café da manhã* Saída do hotel e
visita a Sandanbeki que consiste de
três penhascos íngremes com uma
grande
rede
de
cavernas.
Prosseguimento para Wakayama,
parando no percurso em Arida para participar de uma divertida e
saborosa atividade de colher e degustar laranjas. Chegada a
Wakayama e traslado ao hotel.
DIA 9 – WAKAYAMA / TÓQUIO: Café da manhã* Saída do hotel e
passeio incluindo o Castelo de
Wakayama,
Momijidani
Teien Garden, jardim famoso
pelas folhas de outono; o
Museu de Arqueologia e
Folclore Kiifudoki no Oka e
Furobashi,
uma
ponte
arqueada do século 19. A seguir, traslado à estação de trem e
embarque em shinkansen (trem-bala) com destino a Tóquio.
Chegada e traslado ao hotel.
DIA 10 – TÓQUIO: Café da manhã* Dia de passeio por Tóquio
utilizando transporte público (trens e metrô). Locais a visitar:
Harajuku (centro da moda jovem), Santuário Meiji, Omotesando
(avenida com lojas e butiques de marca, cafés e restaurantes),
Estação
de
Tóquio,
Praça do
Palácio
Imperial, Templo Asakusa Kannon e suas lojas de suvenirs, Skytree
e Estação de Shibuya - saída para a Estátua de Hachiko.
DIA 11 – TÓQUIO: Café da manhã* Dia livre.
DIA 12 – TÓQUIO: Café da manhã* Parte da manhã livre para
preparação da bagagem e check-out até as 11h00. Em horário
adequado, traslado ao Aeroporto Internacional de Narita ou
Haneda utilizando serviço de transporte regular. Assistência no
aeroporto para embarque.

INFORMAÇÕES DO PACOTE TERRESTRE
CONDIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA EXCURSÃO: mínimo de quatro participantes.
SERVIÇOS INCLUSOS:
 Chegada ao Japão: recepção por assistente falando inglês e japonês e traslado do aeroporto para o hotel
utilizando serviço regular de ônibus.
 Hospedagem: 11 pernoites em hotel de categoria turística ou superior, hospedaria tradicional (minshuku)
e hotel típico japonês (ryokan) conforme mencionado no programa.
 Alimentação: café da manhã nos hotéis e 8 refeições.
 Passeios mencionados no programa: serviços com guia local falando português ou espanhol.
 Ingresso dos pontos turísticos e bilhetes de trem expresso ou trem-bala: conforme citados nos roteiros.
 Partida do Japão: traslado do hotel para o aeroporto utilizando serviço regular de ônibus e assistência no
embarque.
 Seguro de viagem: produto Intermac Prata de 15 dias com cobertura médico-hospitalar de até US$ 60 mil.
NOTAS:
a. Shows, trens turísticos, passeios de barcos ou algumas visitas mencionados nos roteiros são sazonais,
sendo a sua operação sujeita a confirmação.
b. Poderá ocorrer alteração na programação de passeios por razões de ordem climática ou questões
operacionais.
c. O pacote não inclui passagem aérea.
d. Guia acompanhante do Brasil: somente para grupo com mínimo de 10 passageiros.
ATENÇÃO!
O roteiro pode ser feito em épocas diferentes do ano, mas para aproveitar melhor o programa descrito no
itinerário, recomendamos viajar no seguinte período:
CAMINHOS SAGRADOS – Início de Outubro (Estação Outono)
Obs.> Algumas atividades incluídas nos roteiros são sazonais, ou seja, não haverá operação dos serviços
dependendo do período de viagem escolhido. Haverá, dessa forma, uma adaptação do roteiro incluindo, em
substituição, outras atividades de igual valor.

TABELA DE PREÇOS 2018
PREÇOS POR PESSOA
(em dólar americano)
MÍNIMO DE 4 PASSAGEIROS
MÍNIMO DE 6 PASSAGEIROS
MÍNIMO DE 8 PASSAGEIROS
MÍNIMO DE 10 PASSAGEIROS

ACOMODAÇÃO
TRIPLO

DUPLO

INDIVIDUAL

USD 7.600,00
USD 7.000,00
USD 6.500,00
USD 6.000,00

USD 7.800,00
USD 7.200,00
USD 6.700,00
USD 6.200,00

USD 9.100,00
USD 8.500,00
USD 8.000,00
USD 7.500,00

*Conversão do Dólar Americano para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento.

TABELA DE PREÇOS UTILIZANDO HOTÉIS DE CATEGORIA ECONÔMICA
FORMA DE PAGAMENTO:
 25% de entrada (à vista no cheque ou depósito bancário) + saldo em até 3 parcelas sem juros nos cartões
Visa, Mastercard ou Amex.
NOTAS:
a) O valor da passagem aérea não está incluso nos preços.
b) Os preços acima não são válidos para períodos de feriado prolongado, grandes feiras e eventos e alta
temporada e estão sujeitos a alteração de acordo com a variação cambial da moeda japonesa (iene).

