ILHA DE SHIKOKU

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 6 – MATSUYAMA / UCHIKO / MATSUYAMA: Café da
manhã* Dia de visita à fábrica de Papel Tenjin, ao teatro de
kabuki e bunraku e ao antigo bairro de Yokaichi em Uchiko e, em
Matsuyama, ao Castelo e ao Jardin Ninomaru. Continuação para
Dogo Onsen, uma das mais antigas termas do Japão.

DIA 2 – OSAKA / ILHA AWAJI / NARUTO / TOKUSHIMA: Café da
manhã* Partida para
Naruto, na Ilha de
Shikoku. Travessia da
Ponte Akashi Kaikyo, a
mais
longa
ponte
suspensa do mundo,
para chegar à Ilha Awaji.
Após cruzar a ilha, entrada em Naruto, passando pela Ponte
Onaruto sob a qual ocorrem os remoinhos. Incluso passeio de
barco para ver de perto esse incrível fenômeno, caminhada pela
passarela da Ponte Onaruto e Observatório Eska Hill.
Prosseguimento para Tokushima. Visita ao museu dedicado à
famosa dança folclórica Awa e subida de bondinho ao Monte
Bizan e traslado ao hotel.

DIA 7 – MATSUYAMA / INNOSHIMA / TAKAMATSU: Café da
manhã* Partida para percorrer a Rota Shimanami cruzando
quatro ilhas até a Ilha de Innoshima. Ao chegar, visita ao Castelo
Suigun.
No
retorno,
parada
no

DIA 3 – TOKUSHIMA / MIMA / TOKUSHIMA: Café da manhã* Dia
de passeio por Tokushima
incluindo
Ryozenji,
o
primeiro templo a ser
visitado pelos viajantes da
Peregrinação em Shikoku, e
Ningyo Joruri Performance
- uma tradicional apresentação teatral de bonecos. Prosseguindo
para Mima para visita à tradicional rua Udatsu no Machi-nami e a
Anmitsukan, local de exposição de orquídeas. Retornando a
Tokushima, visita ao Parque Shinmachi Riverside.
DIA 4 – TOKUSHIMA / TAKAMATSU / IYA VALLEY / KOCHI: Café
da manhã* Partida rumo a Takamatsu para conhecer Shikoku
Village, um museu a céu aberto com construções tradicionais de
toda a ilha de Shikoku. Após experiência de preparo de Sanuki
Udon (sopa de macarrão), prosseguimento para Oboke Gorge,
belíssimo desfiladeiro em Iya Vallley para um passeio de barco
descendo o rio Yoshino. Em seguida, traslado para Kochi. Ao
chegar, visita ao Shopping Arcade e traslado ao hotel.
DIA 5 – KOCHI / NIYODOGAWA
/ MATSUYAMA: Café da
manhã* Saída do hotel e passeio
pela praia de Katsurahama
continuando para o Monte
Godaisan, onde se encontra o
Templo Chikurinji - um dos 88 templos da peregrinaçao. Em
seguida, prosseguimento para uma plantação de chá em
Niyodogawa e, após, traslado para Matsuyama.

Observatório Monte Kiro-san e Parque na ilha de Oshima.
Prosseguimento para embarcar em trem expresso para
Takamatsu. Chegada e acomodação em hotel.
DIA 8 – TAKAMATSU / SHODOSHIMA: Café da manhã Traslado
de balsa para a Ilha de Shodoshima. Chegada e passeio
percorrendo a Angel Road, um banco de areia que conecta três
pequenas ilhas a Shodoshima. Prosseguindo, visita a Senmaida campos de arroz em terraços.
Continuação
para
conhecer
Shodoshima Daikannon, estátua da
deusa budista da miseriórdia e o Parqe
dos Macacos. Após, subida de
bondinho ao observatório do Kankakei
Gorge para uma vista panorâmica dos arredores do desfiladeiro.
Traslado ao hotel.
DIA 9 – SHODOSHIMA / HIMEJI / TÓQUIO: Café da manhã*
Saída do hotel e passeio incluindo o Parque Oliva, o Museu do
Shoyu (molho de soja) e a Vila Cinematográfica. Em seguida,
traslado para Himeji e embarque em shinkansen (trem-bala) com
destino a Tóquio. Chegada e traslado ao hotel.
DIA 10 – TÓQUIO: Café da manhã* Passeio por Tóquio utilizando
transporte público para visirar 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:
ILHA DE SHIKOKU – Final de Junho (início da 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).

