
 

   JAPÃO REGIÃO CENTRAL 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Roteiro de 12 dias / 11 noites 

DIA 1 – TÓQUIO: Desembarque no Aeroporto de Narita ou Haneda. 
Recepção de chegada e traslado ao hotel em Tóquio 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 – TÓQUIO / MATSUMOTO: Café da 
manhã* Início da viagem pelo interior do Japão. 
Embarque em trem expresso para Matsumoto. 
Chegada e passeio incluindo Japan Ukiyo-E 
Museum, Wasabi Daio Farm (fazenda de 
plantação de raíz forte), uma saborosa 
experiência Ichigo-gari (colheita e degustação de 
morango) e o Castelo de Matsumoto.  

 
DIA 3 – MATSUMOTO / NARAI / TSUMAGO / TAKAYAMA: Café da 
manhã* Partida do hotel em direção ao Vale Kiso para conhecer as 
antigas e preservadas vilas da Rota Nakasendo que ligava Quioto e 
Edo (atual Tóquio). Parada em Narai-Juku. Visita à residência 
Nakamura, ao Santuário Shizume e à Ponte Kiso. Continuação para 
Tsumago-Juku e traslado para hotel em Takayama.  
 
DIA 4 – TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA: Café da 
manhã* Dia de passeio 
conhecendo Jinyamae Morning 
Market, o museu Takayama Yatai 
Kaikan e a tradicional rua de 
comércio Kamisanno-machi em 
Takayama. Após conhecer 
Shirakawago, vila rural que se 
notabilizou pelas antigas 
residências com telhado de palha Gassho-zukuri, retorno ao hotel. 
 
DIA 5  – TAKAYAMA / TOYAMA - ROTA DOS ALPES JAPONESES / 
MURODO: Café da manhã* Saída do hotel rumo à região dos Alpes 
Japoneses do Norte para inciar uma jornada pela Tateyama Kurobe 
Alpine Route, rota cuja atração principal é o magnífico cenário da 
cadeia de montanhas Tateyama. Acomodação no Hotel Tateyama, 
localizado em Murodo-daira, a 2.450 metros acima do nível do mar.  
 

DIA 6 – MURODO / CORREDOR 
DE NEVE DE TATEYAMA / 
OGIZAWA / IIYAMA: Café da 
manhã* Pela manhã, passeio 
pelo Corredor de Neve em 
Tateyama. A seguir, continuação 
da Rota dos Alpes até Ogizawa e  
traslado para a cidade de Iiyama. 

Acomodação em uma hospedaria tradicional (minshuku).  
 
DIA 7 – IIYAMA / KUSATSU: Café da manhã*  Dia de atividades 
artísticas e culturais com artesãos de Iiyama e visita ao Ningyokan - 

museu onde estão expostos os bonecos de Mayumi Takahashi. A 
seguir, traslado para hotel em Kusatsu, famosa há seculos pelas 
termas cujas águas quentes são benéficas para a saúde. 
 
DIA 8 – KUSATSU / KARUIZAWA / KYU-KARUIZAWA /  TAKASAKI: 

Café da manhã* Saída do hotel e 
passeio por Kusatsu visitando 
Yubatake, Parque Sainokawara, 
Netsunoyu building para assisistir 
ao Yunomi Perfomance. A seguir, 
traslado para Karuizawa e visita ao 
Parque Onioshidashi. Continuação 

para Kyu-Karuizawa e, após, embarque em shinkansen (trem-bala) 
para Takasaki. Chegada e caminhada até o hotel. 
 
DIA 9 – TAKASAKI / KAWAGOE / TOKOROZAWA /  TÓQUIO: Café 
da manhã* Passeio por Takasaki, a capital do “daruma” (boneco da 
sorte) conhecendo Byakue Kannon, uma estátua de Buda de 40 
metros de altura, e um atelier de 
produção do “daruma”. 
Continuação para Kawagoe. 
Visita incluindo Kurazukuri no 
Machinami, Toki no Kane e 
Kashiya Yokocho para apreciar 
doces tradicionais japoneses. 
Em seguida, traslado para Tóquio, parando em Tokorozawa para 
visitar o Parque Memorial da Aviação e participar de uma 
tradicional cerimônia de chá. Chegada a Tóquio e acomodação em 
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 (avenida 
com lojas e butiques de 
marca, cafés e 
restaurantes), Estação de 

Tóquio, Praça do Palácio Imperial, Templo Asakusa Kannon, Skytree 
e Estação de Shibuya - saída para a Estátua de Hachiko (cão famoso 
por sua fidelidade ao dono). 
 
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: 
 

JAPÃO REGIÃO CENTRAL – Meados de Maio (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) 

ACOMODAÇÃO 

TRIPLO DUPLO INDIVIDUAL 

MÍNIMO DE 4 PASSAGEIROS USD 7.600,00 USD 7.800,00 USD 9.100,00 
MÍNIMO DE 6 PASSAGEIROS USD 7.000,00 USD 7.200,00 USD 8.500,00 
MÍNIMO DE 8 PASSAGEIROS USD 6.500,00 USD 6.700,00 USD 8.000,00 

MÍNIMO DE 10 PASSAGEIROS USD 6.000,00 USD 6.200,00 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 estação sujeitos a alteração de acordo com a variação cambial da moeda japonesa (iene). 
         

 


