JAPÃO INFINITO: Banzai Japão + Ise & Caminhos de Kumano

14 dias (13 noites)

Pacote regular em Espanhol
ROTEIRO
1º dia ao 9º dia – Roteiro Banzai Japão
Nota: Em Osaka, acomodação no Hotel Monterey Grasmere ou similar.
10º dia – TÓQUIO / NAGOYA
Café da manhã* Às 07h30 uma mala por pessoa será despachada do
hotel de Tóquio para o hotel em Toba. Recomendamos que separe
roupas, em uma mala de mão, para uma noite em Nagoya. Check-out
do hotel até o horário regular. Às 15h00, reunião no lobby do hotel e
traslado à estação de Tóquio com assistente falando inglês ou espanhol.
Partida para Nagoya em trem-bala Nozomi (sem acompanhamento).
Chegada a Nagoya e traslado ao hotel a pé com assistente falando inglês
ou espanhol.
11º dia – NAGOYA / ISE / TOBA
Café da manhã* Às 08h00, reunião no lobby do hotel e partida rumo a
Ise e Toba utilizando transporte público ou veículo privativo com guia
falando espanhol. Ao chegar, visita à Ilha das Pérolas Mikimoto, onde
acontecerá, caso o clima seja favorável, uma demonstração de
mergulhadoras; a um museu sobre o cultivo de pérolas e à tenda das
pérolas. Prosseguimento para conhecer: Meotoiwa (duas rochas no
mar atadas com uma grossa corda de palha que marcam um lugar
sagrado; simbolizam também um bom matrimônio); Santuário Ise,
santuário xintoísta mais importante do Japão e consagrado à deusa do
sol Amaterasu; à Rua Oharaimachi e os becos Okage e Yococho, bairro
com muitas tendas de lembranças e restaurantes que conservam o
ambiente da época dos samurais. Após a visita, traslado ao hotel em
Toba. Almoço e jantar inclusos.
12º dia – TOBA / KUMANO / NACHI-KATSUURA
Café da manhã* Às 8h00, reunião no lobby do hotel e saída para “O
Caminho de Kumano”, utilizando transporte público e/ou veículo

privativo ou a pé, visitando: Hadasu-no-Michi, caminho de pedras
coberto de musgo construído no período Kamakura (séculos 12 a 14);
Matsumoto-toge, onde há uma estátua de Jiso, protetor dos vilarejos,
no meio de um bosque de bambus; Onigajo, um conjunto de formações
rochosas e grutas esculpidas pelo mar e vento; Santuário Hananoiwaya
(tumba da deusa Izanami); Maruyama-Senmaida, um total de 1.340
arrozais plantados em terraços. Traslado para o ryokan em NachiKatsuura. Almoço e jantar inclusos.
Uma mala por pessoa será despachada do hotel de Toba para o hotel
em Osaka de caminhão. Recomendamos que separe roupas, em uma
mala de mão, para uma noite em Katsuura.
13º dia – NACHI-KATSUURA / NACHI / OSAKA
Às 06h30, encontro no lobby. Nas primeiras horas da manhã, ida ao
leilão de atum no mercado de pescados do Porto de Katsuura (em caso
de intempérie ou se não houver pesca, pode ocorrer a suspensão do
leilão). Volta para o hotel para o café da manhã. Após, início da
excursão para Nachi utilizando transporte público ou veículo privativo
e a pé para conhecer: Daimonzaka, caminho de pedras ladeada por
cedros, que leva os transeuntes para o Santuário Kumano Nachi, um dos
três Grandes Santuários de Kumano; Templo Seigantoji e a Cascata de
Nachi, com seus 133 metros de altura. Saída para a Estação de KiiKatsuura com destino a Estação Tenno-Ji em trem expresso. Traslado
ao hotel em Osaka utilizando transporte público.
14º dia – OSAKA
Café da manhã* Check-out no horário regular do hotel. Traslado ao
Aeroporto de Kansai ou Itami utilizando o “Airport Limosine Bus” (sem
assistência). Os tickets do ônibus serão entregues alguns dias antes pelo
guia. As bagagens devem ser levadas a bordo do ônibus.
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HOTEL
HOTEL MONTEREY GRASMERE OSAKA - quarto standard
DAIWA ROYNET HOTEL KYOTO EKIMAE - quarto superior
HOTEL ASSOCIA TAKAYAMA RESORT - quarto ocidental
SUMEIKAN (Gero) - quarto occidental com camas
HOTEL RESORPIA HAKONE - quarto ocidental
*saída 10/julho: HOTEL RESORPIA ATAMI - quarto semi-japonês/ocidental com camas
HOTEL NEW OTANI TOKYO, GARDEN TOWER - quarto standard
NAGOYA JR GATE TOWER HOTEL - quarto standard
TOBA HOTEL INTERNACIONAL - quarto standard
KATSUURA GYOEN – quarto em estilo japonês com futon
SHERATON MIYAKO HOTEL OSAKA – quarto comfort

Não havendo disponibilidade nos hotéis mencionados, outros hotéis de mesma categoria podem ser utilizados.
No Japão, os hotéis dispõem de poucos quartos DUPLO (cama de casal). De forma geral, são utilizados quartos TWIN (duas camas). Quartos Duplo
NÃO estão garantidos. Quarto Triplo: um quarto com duas camas regulares + 1 cama extra de tamanho menor.


O PACOTE INCLUI

Todos os itens inclusos no roteiro Banzai Japão;

Traslados e passeios: transporte público (metrô, trem, ônibus) e
carro privativo, dependendo da quantidade de passageiros;

Guias em Espanhol: nos 11º, 12º e 13º dias;

Assistente em Inglês ou Espanhol: no 10º dia para traslados do
hotel em Tóquio à Estação de Tóquio e da Estação de Nagoya para o
hotel em Nagoya;






Refeições: cafés da manhã, 2 almoços e 2 jantares;
Trem-bala: classe turística com assentos reservados;
Ingressos: dos pontos turísticos citados no programa.
Bagagens: 1 bagagem por pessoa será transportada separadamente
de caminhão no 10º dia (Tóquio/Toba) e 12º dia (Toba/Osaka).

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
QUARTO

TEMPORADA A

TEMPORADA B

TEMPORADA C

TEMPORADA D

TEMPORADA E
USD 5.750,00

INDIVIDUAL

USD 5.480,00

USD 5.550,00

USD 5.820,00

USD 6.025,00

DUPLO
TRIPLO

USD 4.545,00
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USD 4.885,00

USD 4.680,00

USD 4.640,00

USD 4.425,00

