Roteiro de 12 dias / 11 noites
DIA 1 – FUKUOKA: Desembarque no Aeroporto de Fukuoka.
Recepção de chegada e traslado ao hotel em Fukuoka 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 – FUKUOKA: Café da manhã* Dia de passeio em Fukuoka
incluindo Ohori Koen
Japanese Garden,
Fukuoka Tower e Hakata
Machiya - museu que
oferece um panorama da
vida e cultura da cidade.
DIA 3 – FUKUOKA / ARITA / OKAWACHIYAMA / KARATSU / SAGA:
Café da manhã* Saída do hotel e embarque em trem expresso para
Arita. Ao chegar, visita a Arita Porcelain Park, Tengudani Kiln (forno)
e caminhada pela cidade velha. Prosseguimento para
Okawachiyama Kiln Village, onde foram estabelecidos fornos para
produzir cerâmica exclusivamente para os governantes feudais.
Parada para ver os artesãos produzindo porcelanas de alta
qualidade. A seguir, continuação para Karatsu para apreciar o
incrível cenário dos campos de arrozais em terraços e visitar o
Castelo de Karatsu. Traslado para hotel em Saga.
DIA 4 – SAGA / KUMAMOTO: Café da manhã* Partida em direção
a Yoshinogari Historical Park. Após visita ao mais importante sítio
arqueológico do
período
Yayoi
(300 a. C. a 300
d.
C.),
prosseguimento
para
Kurume
para conhecer o
Templo Daihonzan Naritasan e para Yanagawa para um relaxante
passeio de barco pelos canais da cidade. Logo após, traslado para
hotel em Kumamoto.
DIA 5 – KUMAMOTO / TAKACHIHO: Café da manhã* Saída do hotel
e passeio pelo Jardim Suizenji, construído pelo poderoso clã feudal
Hosokawa. A seguir, partida rumo
a Takachiho, lugar de grande
importância religiosa e beleza
natural. Chegada e traslado ao
hotel. À noite, visita ao santuário
local para assistir ao show de
dança e música com instrumentos
tradicionais “Takachiho Yokagura”.
DIA 6 – TAKACHIHO / MIYAZAKI: Café da manhã* Saída do hotel e
passeio de barco pelo Takachiho Gorge apreciando uma vista
fantástica do desfiladeiro e das quedas d’água. Seguindo para
Miyazaki, visita ao Parque Heiwadai e sua Torre da Paz, símbolo de

um mundo unido. Continuação para a Ilha de Aoshima e suas praias
de areia branca e floresta subtropical e, após, traslado ao hotel em
Miyazaki.
DIA 7 – MIYAZAKI / KAGOSHIMA: Café da manhã* Partida de
Miyazaki em trem expresso. Desembarque em Nichinan e visita a
um parque que abriga a réplica de sete “moais”, as misteriosas
estátuas da Ilha de Páscoa. Continuação para a região das
montanhas de Kirishima,
local importante na criação
da mitologia do Japão. Após
visita ao Santuário de
Kirishima, prosseguimento
para Kagoshima. Ao chegar,
visita ao Parque Shiroyama
e ao Jardim Senganen e
traslado ao hotel.
DIA 8 – KAGOSHIMA / PENÍNSULA DE SATSUMA: Café da manhã*
Saída do hotel rumo à Península de Satsuma. Ao chegar, passeio
incluindo o preservado bairro de samurais Chiran Samurai District,
a plantação de chá na região
do Monte Onodake, Lago
Ikeda, Cape Nagasakibana
para apreciar a bela vista do
Monte Kaimondake, Parque
das Flores e Sunamushi
Onsen para experimentar o
famoso “banho de areia”. Acomodação em hotel.
DIA 9 – PENÍNSULA DE SATSUMA / KAGOSHIMA / TÓQUIO: Café
da manhã* Retorno à cidade de Kagoshima em trem expresso.
Chegada, visita ao Aquário de Kagoshima e traslado ao aeroporto
para embarque em voo doméstico com destino a Tóquio (aéreo não
inluso). Chegada ao Aeroporto de Haneda e traslado ao hotel em
Tóquio 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 (centro da moda jovem), Santuário Meiji, Omotesando,
Estação de Tóquio, Praça do
Palácio Imperial, Templo
Asakusa Kannon, Skytree e
Estação de Shibuya - saída
para a Estátua de Hachiko.
manhã* Dia livre.

DIA 11 – TÓQUIO: Café da

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:
ILHA DE KYUSHU – Início de Junho (final da Estação Primavera)
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).

