HOKKAIDO: PARQUES NACIONAIS

Roteiro de 12 dias / 11 noites
DIA 1 – SAPPORO
Desembarque no Aeroporto de New Chitose. Recepção de
chegada e traslado ao hotel em Sapporo 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 – SAPPORO: Café da manhã* Dia de
passeio por Sapporo visitando o Mercado
Nijo, o Parque Odori, a Torre do Relógio, o
antigo prédio do governo, o bairro
comercial de Susukino, o Museu da
Cerveja Sapporo e a Vila Histórica de Hokkaido. No final do dia,
subida ao terraço do observatório do Monte Moiwa para uma
espetacular vista da cidade.
DIA 3 – SAPPORO / PARQUE NACIONAL SHIKOTSU-TOYA /
NORIBETSU / SAPPORO: Café
da manhã* Partida para o
Parque Nacional ShikotsuToya, famoso pelo espetacular
cenário de lagos em crateras,
termas
e
montanhas
vulcânicas. Ao chegar, visita a
Jozankei Onsen e, em seguida, a uma fazenda para colheita e
degustação de morangos. Prosseguimento para o Lago Toya, de
origem vulcânica. Subida ao topo do vulcão ativo Monte Usu de
teleférico para uma vista panorâmica da região. Após,
continuação para conhecer o balneário de Noboribetsu que
oferece diferentes águas termais consideradas as melhores e mais
efetivas no Japão e o Parque dos Ursos. Retorno a Sapporo.
DIA 4 – SAPPORO / HOKURYU / BIEI / FURANO: Café da manhã*
Partida para a região das fazendas de flores. Embarque em trem
expesso para Fukagawa. Chegada e
visita a Himawari no Sato, em
Hokuryu, o maior jardim de
girassóis do Japão. Prosseguimento
para Biei para conhecer o
Observatório Hokusei no Oka, de
onde se tem uma vista fantástica dos campos, e a Colina de
Zeburu. A seguir, visita à Fazenda Tomita, célebre por sua
plantação de lavanda. Traslado para hotel em Furano.
DIA 5 – FURANO / OBIHIRO: Café da manhã* Visita à Fábrica de
Queijos Furano. Após, prosseguimento para região de Tokachi,
conhecida pela bela paisagem de montanhas, campos, lagos e
fazendas. Ao chegar à cidade de Obihiro, visita ao Jardim Obihiro
Manabe e Ikeda Wine Castle e traslado ao hotel.
DIA 6 – OBIHIRO / KUSHIRO: Café da manhã* Partida para a
região dos pântanos de Hokkaido. Embarque em trem expresso
para Kushiro. Chegada e visita ao Observatório Kushiro City Marsh
para se ter uma boa visão do Pântano de Kushiro e ao
Observatório Kushiro Shitsugen. Parada no Fisherman’s Wharf.
Após, traslado ao hotel.

DIA 7 – KUSHIRO / PENÍNSULA DE SHIRETOKO: Café da manhã*
Partida de Kushiro rumo a Shiretoko, península conhecida pela
abundante vida selvagem e
natureza
inexplorada.
Embarque em trem para
Toro numa viagem pela
região dos pântanos. Ao
chegar, jornada em direção
ao Parque Nacional de
Shiretoko passando pela cidade litorânea de Rausu, e, em
seguida, percorrendo a Shiretoko Pass, estrada com vista
encantadora dos arredores do Monte Rasu. Parada nos Cinco
Lagos, formados há muitos anos em decorrência da erupção do
Monte Lo. Caminhada pela passarela de madeira para ver a beleza
das montanhas ao redor, do lago e do Mar de Okhotsk. Traslado
ao hotel.
DIA 8 – PENÍNSULA DE SHIRETOKO / PARQUE NACIONAL AKAN:
Café da manhã* Saída do hotel e traslado para Utoro para um
cruzeiro espetacular de barco pela costa oeste da Península de
Shiretoko em que se poderá
ver a natuza intocada pelo
homem:
montanhas,
penhascos, quedas d’água e,
por sorte, animais selvagens. A
seguir, prosseguimento para o
Parque Nacional Akan com
seus lagos de grande beleza e águas cristalinas. Visita a Ainu
Kotan, um vilarejo do povo indígena ainu. Traslado para hotel.
DIA 9 – PARQUE NACIONAL AKAN / KUSHIRO / TÓQUIO: Café da
manhã* Traslado ao aeroporto em Kushiro, com parada no
Observatório do Onneto Lake, um lago que se formou quando o
rio foi represado devido à erupção vulcânica do Monte Meakandake. Ao chegar, embarque em voo doméstico para Tóquio (aéreo
não incluso). Chegada ao Aeroporto de Haneda e traslado ao hotel
utilizando transporte regular. Check-in em horário regular do
hotel.
DIA 10 – TÓQUIO: Café da manhã* Dia de passeio por Tóquio
utilizando transporte público (trens e metrô). Locais a visitar:
Harajuku, Santuário Meiji, Omotesando, Estação de Tóquio, Praça
do Palácio Imperial, Templo Asakusa Kannon, 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:
HOKKAIDO: PARQUES NACIONAIS – Final de Julho (Estação Verão)
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).

