
JAPÃO INFINITO 2019-2020 – Banzai Japão + ISE, TOBA, KUMANO & KOYASAN                                                       
 

Pacote regular em espanhol – 14 dias (13 noites) 
 

 

Dia 1 – OSAKA  
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai ou de Itami e, após 
procedimentos de imigração e alfândega, recepção pelo assistente 
falando espanhol. 
 

*HOTEL MONTEREY GRASMERE: traslado ao terminal de ônibus de Osaka 
(OCAT) em ônibus regular “Airport Limousine Bus”. Caminhada com 
acompanhamento de assistente do Terminal de ônibus até o hotel. 
*SHERATON MIYAKO HOTEL OSAKA: traslado até o hotel em ônibus 
regular “Airport Limousine Bus” com assistente falando espanhol. 
As bagagens devem ser levadas a bordo do ônibus usado para o traslado. 
Os quartos estarão disponíveis a partir do horário regular de check-in do 
hotel (15h). 
 
Dia 2 – OSAKA 
Café da manhã* Às 9h00, encontro com o guia falando espanhol e partida 
para meio dia de passeio em Osaka para conhecer o Castelo de Osaka, o 
Observatório do Umeda Sky Building e o Mercado Kuronomon,. Almoço 
incluso. Retorno para o hotel. Tarde livre. 
 

Dia 3 – OSAKA / NARA / QUIOTO  
Café da manhã* Às 09h00, encontro com o guia falando espanhol e 
partida rumo a Nara para visitar o Templo Todaiji com sua enorme 
imagem de Buda e o Parque de Nara. Continuação para Quioto para 
conhecer o Templo Kinkakuji e o Castelo de Nijo. Almoço incluso. Passeio 
por Gion,  distrito das gueixas, e traslado ao hotel em Quioto. As malas 
serão transportadas separadamente em caminhão do  hotel em Osaka 
para o hotel em Quioto. 
 

Dia 4 – QUIOTO  
Café da manhã* Dia livre. Consulte passeio opcional para Hiroshima e Ilha 
de Miyajima. 
 
Dia 5 – QUIOTO / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA / GERO ou TAKAYAMA 
Café da manhã* Às 08h00, saída para Shirakawago com guia falando 
espanhol. Chegada e visita à Vila de Shirakawago e suas antigas 
residências Gassho-zukuri (Patrimônio da Unesco). Almoço incluso. Em 
seguida, traslado para Takayama para visita à tradicional rua de comércio 
Kamisanno-machi e ao Museu do Festival de Takayama Yatai Kaikan. 
Término do passeio no hotel na região de Takayama ou Gero.  À noite, 
jantar no hotel.                                   
Às 07h30 uma mala por pessoa será despachada do hotel de Quioto para 
o hotel em Tóquio. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de 
roupa para dois dias. 
 
Dia 6 – GERO ou TAKAYAMA / TSUMAGO / HAKONE ou ATAMI 
Café da manhã* Às 9h00, encontro com o guia falando espanhol e partida 
em direção a Tsumago, uma das mais bem preservadas cidades do 
período Edo. Visita a uma antiga casa de Samurai Waki Honjin e 
caminhada pelas suas principais ruas. Traslado para a estação de Nagoya 
para embarque em trem-bala com destino a Odawara (sem 
acompanhamento de guia durante a viagem de trem). Chegada, recepção 
por outro guia falando espanhol e traslado para o hotel. À noite, jantar no 
hotel. 
 

Dia 7 – HAKONE ou ATAMI / TÓQUIO 
Café da manhã* Às 09h00, partida do hotel e início do passeio ao Parque 
Nacional de Hakone com guia falando espanhol. Visita ao Vale 
Owakudani, minicruzeiro pelo Lago Ashi e visita ao Museu ao ar livre de 
Hakone. Se por motivos de condições climáticas inadequadas não for 
possível fazer o passeio de barco, será programada uma visita ao Hakone 
Sekishoato.  Na impossibilidade de visitar o Vale Owakudani devido à 
densidade de gás vulcânico, será oferecida visita alternativa. Almoço 
incluso. Traslado para hotel em Tóquio.  
 
Dia 8 – TÓQUIO  
Café da manhã* Às 08h20, encontro com o guia falando espanhol e 
partida para meio dia de passeio em Tóquio. Visita ao Santuário Meiji, à 
Praça do Palácio Imperial, ao Templo Senso-ji com suas ruas comerciais 
de Nakamise e à região de Ginza, onde termina o passeio. Retorno ao 
hotel por conta de cada passageiro.  
 

Dia 9 – TÓQUIO 
Café da manhã* Dia livre. Consulte passeio opcional para Nikko. 

 

Dia 10 – TÓQUIO / NAGOYA / ISE / TOBA 
Café da manhã* Uma mala por pessoa será despachada do hotel de 
Tóquio para o hotel em Nachi Katsuura. Recomenda-se separar em uma 
mala de mão, troca de roupas para uma noite em Toba. Às 07h50 reunião 
no lobby do hotel e traslado a estação de trem de Tóquio acompanho de 
assistente falando espanhol. Embarque no Trem Bala Nozomi com destino 
a Nagoya (sem acompanhamento de assistentes e guias). Chegada em 
Nagoya, recepção pelo guia local falando espanhol e prosseguimento para 
ISE (aprox. 2 horas de viagem) para conhecer a Rua Oharaimachi e os 
becos Okage-Yokocho, bairro com muitas tendas de lembranças e 
restaurantes que conservam o ambiente da época dos samurais. Templo 
livre para o almoço (não incluso). Após, visitas ao Santuário Ise, santuário 
xintoísta mais importante do Japão e consagrado à deusa do sol 
Amaterasu; à Ilha das Pérolas Mikimoto, onde acontecerá, caso o clima 
seja favorável, uma demonstração das mergulhadoras; a um museu sobre 
o cultivo de pérolas e à tenda das pérolas. Após as visitas, traslado ao 
hotel em Toba. Jantar no hotel incluso. 
 

Dia 11 – TOBA / ISE / KUMANO / NACHI KATSUURA   
Café da manhã* Às 08h15, reunião no lobby do hotel e partida rumo a Ise 
para conhecer Meotoiwa (duas rochas no mar atadas com uma grossa 
corda de palha que marcam um lugar sagrado; simbolizam também um 
bom matrimônio). Seguiremos para o “Caminho de Kumano” para visitar 
Onigajo, um conjunto de formações rochosas e grutas esculpidas pelo mar 
e vento. Após, faremos uma leve caminhada pelo Caminho de Kumano 
(duração de 2 horas) passando por Daimonzaka, uma encosta de 
paralelepípedos ladeada por cedros; o Santuário Kumano Nachi um dos 
três grandes santuários de Kumano e objetivo de peregrinação da religião 
xintoísta; o Templo Seigantoji; Cascata de Nachi com uma altura de 133m. 
Chegada no Ryokan em Nachi-Katsuura. Almoço incluso em restaurante 
local. Jantar no hotel incluso.  
 

Dia 12 – NACHI KATSUURA / SHIRAHAMA / YUASA / WAKAYAMA   
Café da manhã* Devido ao espaço limitado do bagageiro do veículo, pode 
ser que algumas malas sejam transportadas para o hotel de Osaka em 
veículo separado. Neste caso, recomenda-se separar em uma mala de 
mão, troca de roupas para uma noite em Wakayama. Às 08h15 reunião 
no lobby do hotel e partida para o Caminho de Shirahama, situado a 2 
horas de Nachi-Katsuura. No caminho, faremos uma parada para apreciar 
as espetaculares formações rochosas de Hashikui-Iwa que se assemelham 
aos pilares de uma ponte. Chegando em Shirahama, visitaremos o 
Adventure World, zoológico cujo principal atrativo são os ursos pandas. 
Na parte da tarde, faremo sum passeio pela cidade de Yuasa onde foi 
criado o molho de soja (shoyu), aproximadamente a 750 anos atrás e que 
ainda conserva muitas casas antigas. Chegada no hotel em Wakayama. 
Almoço incluso. 
 

Dia 13 – WAKAYAMA / KOYASAN / OSAKA   
Café da manhã* Às 8h30, encontro com o guia falando espanhol no lobby 
do hotel e partida em direção ao Koyasan, distante 01h45 de Wakayama. 
Chegada em Koyasan e visita ao cemitério Okunoin, com mais de 200.000 
lápides e cenotáfios no meio de uma floresta de cedros milenares. Almoço 
vegetariano no “Shojin-ryori” e experiência de meditação em um dos 
monastérios budistas, conhecidos como “Shukubo”.  Visitaremos o 
complexo de Templos Danjo Garan e o Templo Kongobuji, a sede da 
escola Shingon de Budismo. Prosseguimento para Osaka.  
 

Dia 14 – 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. 
  
O Airport Limousine Bus parte do terminal de ônibus que está anexo ao 
Sheraton Miyako Hotel Osaka. Os ônibus partem a cada 30 minutos para 
os Aeroportos de Kansai e Itami. O tempo de viagem até o Aeroporto de 
Kansai é de aproximadamente 50 minutos. Para o Aeroporto de Itami, a 
viagem leva em torno de 40 minutos.  



SAÍDAS 2019-2010                                                                   PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) 

 
PASSEIOS OPCIONAIS 

HIROSHIMA ( DIA 4) 
 USD 550,00 POR PESSOA (almoço não incluso)  

Mínimo de 2 participantes 

NIKKO (DIA 9)  
 USD 315,00 POR PESSOA (almoço incluso) 

 Mínimo de 2 participantes 
Pela manhã, traslado para a estação de trem de Quioto com guia em 
espanhol ou assistente em inglês (dependendo do hotel). Embarque em 
trem-bala Nozomi (sem acompanhamento do assistente) com destino a 
Hiroshima. Chegada e início do passeio utilizando transporte público ou 
veículo privado (dependendo da quantidade de participantes) 
acompanhado de guia falando espanhol. Visita ao Memorial da Paz e à 
Cúpula da Bomba Atômica em Hiroshima e ao Santuário Itsukushima, 
localizado na Ilha de Miyajima. Traslado para a estação de Hiroshima para 
embarque em trem-bala Nozomi (sem acompanhamento do guia) para o 
retorno a Quioto. Chegada e traslado ao hotel por conta de cada passageiro. 

Pela manhã, encontro com o guia falando espanhol no lobby do hotel em 
Tóquio e traslado para Nikko utilizando transporte público ou veículo 
privativo, dependendo da quantidade de passageiros. Chegada a Nikko e 
início do passeio visitando o Santuário Toshogu, o Lago Chuzenji e as 
Cascatas Kegon (elevador não incluso). Retorno ao hotel em Tóquio. 

 

NOITE EXTRA COM CAFÉ DA MANHÃ – PREÇOS POR PESSOA / POR NOITE (em dólar americano) 
OSAKA QUARTO INDIVIDUAL QUARTO DUPLO QUARTO TRIPLO 

STANDARD HOTEL MONTEREY GRASMERE OSAKA USD 260,00 USD 205,00 USD 180,00 

SUPERIOR HOTEL SHERATON MIYAKO HOTEL USD 305,00 USD 220,00 USD 205,00 
 

HOSPEDAGEM 
 

CIDADE CATEGORIA STANDARD CATEGORIA SUPERIOR 

OSAKA HOTEL MONTEREY GRASMERE OSAKA - Quarto standard SHERATON MIYAKO HOTEL OSAKA - Quarto comfort ou premium 

QUIOTO DAIWA ROYNET HOTEL KYOTO EKIMAE - Quarto superior ANA CROWNE PLAZA KYOTO - Quarto standard 

GERO/TAKAYA
MA 

HOTEL ASSOCIA TAKAYAMA RESORT - Quarto ocidental 
ou 
SUIMEIKAN (Gero) – Quarto ocidental com camas 

SUIMEIKAN (Gero) - Quarto japonês com futon ou semi-
japonês/semi- ocidental com camas ocidentais 

HAKONE HOTEL RESORPIA HAKONE – Quarto ocidental HOTEL RESORPIA HAKONE – Quarto semi-japonês / semi- 
ocidental com camas ocidentais 

TÓQUIO HOTEL NEW OTANI GARDEN TOWER -  Quarto standard HOTEL NEW OTANI, THE MAIN -  Quarto standard 

TOBA TOBA HOTEL INTERNATIONAL – Quato Harbour View TOBA HOTEL INTERNATIONAL – Quato Harbour View 

NACHI 
KATSUURA 

KATSUURA GYOEN – Quarto japonês KATSUURA GYOEN – Quarto japonês 

WAKAYAMA GRANVIA WAKAYAMA – Quarto moderate  GRANVIA WAKAYAMA – Quarto moderate  

OSAKA SHERATON MIYAKO HOTEL OSAKA – Quarto comfort SHERATON MIYAKO HOTEL OSAKA – Quarto comfort 
 

 A partir de Toba (Dia 10) utilizaremos os mesmos hotéis para as Categorias Standard e Superior e em quartos de mesmas categorias. 
 Não havendo disponibilidade nos hotéis mencionados, outros hotéis de mesma categoria poderão ser utilizados. 
 No Japão, os hotéis dispõem de poucos quartos DUPLO (cama de casal). De forma geral, são utilizados quartos TWIN (duas camas). Desta forma, quartos 

Duplo NÃO estão garantidos.  
 Quarto Triplo: um quarto com duas camas regulares + 1 cama extra de tamanho menor. 

    

O PACOTE INCLUI 
 Hotel:  13 pernoites em hotel conforme programação ou em similares; 
 Refeições:  13 cafés da manhã, 7 almoços e 4 jantares;  
 Traslados e passeios: transporte público (metrô, trem, ônibus) e carro privativo, dependendo da quantidade de passageiros; 
 Trem-bala:  conforme indicado no roteiro, com assentos reservados em classe turística; 
 Guia em Espanhol: nos dias 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e nos passeios opcionais de Hiroshima e Nikko;  
 Assistente em Espanhol: no dia de chegada (Dia 1) e do hotel em Tóquio para a estação de Tóquio. Não há assistência no dia de saída; 
 Ingressos:  inclusos dos pontos turísticos citados no programa. 
 Bagagem: 1 bagagem por pessoa será transportada separadamente de caminhão no Dia 3 (Osaka/Quioto), no dia 5 (Quioto/Tóquio) e no dia 

10 (Tóquio/Nachi Katsuura). 
 

Notas 
 Entre os aeroportos e hotéis, as malas serão transportadas no porta-malas do veículo.  
 Basicamente somente uma mala por pessoa será permitida (de tamanho normal / até 23kg). 
 Caso a chegada ou saída do Japão ocorrer em horário em que os ônibus regulares não estejam funcionando, consultar procedimento de traslado 

alternativo e valores adicionais.  

SAÍDAS AS TERÇAS – mínimo de 2 participantes 
ABRIL 2019 D 2 
MAIO 2019 B 7, 14, 21 
JUNHO 2019 A 4, 25 
JULHO 2019 B 2, 16, 30 
AGOSTO 2019 C 13 B 20 
SETEMBRO 2019 A 3, 24 
OUTUBRO 2019 C 8, 22 
MARÇO 2020 C 17 

CATEGORIA A B C D 

STANDARD INDIVIDUAL USD 6.160,00 USD 6.370,00 USD 6.580,00 USD 6.780,00 

STANDARD DUPLO USD 4.860,00 USD 5.000,00 USD 5.140,00 USD 5.280,00 

STANDARD TRIPLO USD 4.590,00 USD 4.730,00 USD 4.860,00 USD 5.000,00 

SUPERIOR INDIVIDUAL USD 6.780,00 USD 6.990,00 USD 7.190,00 USD 7.400,00 

SUPERIOR DUPLO USD 5.210,00 USD 5.340,00 USD 5.480,00 USD 5.620,00 

SUPERIOR TRIPLO USD 4.930,00 USD 5.070,00 USD 5.210,00 USD 5.340,00 


