
 
 
 
 
 
 
 

Roteiro de 12 dias / 11 noites 
 

DIA 1 – SENDAI: Desembarque no Aeroporto de Sendai.  Recepção de 
chegada e traslado ao hotel em Sendai 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 – SENDAI: Café da manhã* Dia de passeio em Sendai incluindo 
o mercado matinal e o AER  - observatório de onde se tem uma vista 

aérea de toda a cidade. A 
seguir, embarque em ônibus 
turístico para conhecer o 
mausoléu de Date Masamune, 
um dos mais poderosos lordes 
feudais do Japão, as ruínas do 
castelo de Sendai, o museu da 
cidade e o Santuário Osaki 
Hachimangu. 

 
DIA 3 – SENDAI / MATSUSHIMA / SENDAI: Café da manhã* Dia de 
passeio na vila de 
artesanato Akiu. Após, 
prosseguimento para a 
Baía de Matsushima, uma 
das três mais cênicas vistas 
do Japão. Visita ao Templo 
Zen Zuiganji e à Ilha 
Fukuura. Em seguida, 
cruzeiro de barco 
percorrendo a Rota Basho, homenagem a Matsuo Basho, ilustre 
poeta de haikai. 
 
DIA 4 – SENDAI / NARUKO ONSEN / SAKATA: Café da manhã* 
Embarque em shinkansen (trem-bala) para Furukawa, em seguida, 

em trem expressso para Naruko Onsen.  
Chegada e  passeio pela região de termas 
que há mais de 1000 anos tem sido de 
grande atração pelas águas benéficas à 
saude. Visita ao Museu de Kokeshi, à 
Garganta Naruko, de cuja plataforma de 
observação se tem uma vista fantástica da 
Ponte Ofukazawa. A seguir, traslado para 
Sakata navegando pelo Rio Mogami de 
barco. Chegada e visita ao Jardim do Museu 

de Arte Honma, ao mercado de peixes e frutos do mar e ao antigo 
armazém de arroz Sankyo. Traslado ao hotel. 
 
DIA 5 – SAKATA / TSURUOKA / GINZAN ONSEN: Café da manhã* 
Partida para Tsuruoka. Ao chegar, visita ao Aquário Kamo e ao estúdio 
de cinema Shonai. Parada para foto no Monte Gassan que, junto com 
o Monte Haguro e Monte Yudono, forma “As Sagradas Montanhas de 
Dewa”, objeto de adoração há 
mais de 1400 anos. Conti 

nuação do passeio para 
conhecer Ginzan Onsen, 
região de termas que 
originalmente se desenvolveu 
no entorno das minas de 
prata, e traslado ao hotel. 

  DIA 6 – GINZAN ONSEN / 
YAMAGATA / FUKUSHIMA: Café da 
manhã* Traslado para Yamagata. 
Ao chegar, passeio para ver o 
Risshakuji, um cênico templo 
localizado nas montanhas da 
cidade. A seguir, subida de 
bondinho ao Monte Zao e, após, traslado à estação para embarque 
em trem-bala com des tino a Fukushima. Chegada e traslado ao hotel.  
 
DIA 7 – FUKUSHIMA / AIZU WAKAMATSU: Café da manhã* 
Jornada pela rota conhecida como Bandai Azuma Skyline, ao 

longo da qual despontam 
cenários magníficos de 
montanhas e lagos. Parada 
na Ponte Fudosawa para 
foto. Continuação para o belo 
Lago Inawashiro e, a seguir, 
para Aizu Wakamatsu. Visita 
a Aizu Bukeyashiki, residência 

dos samurais da mais alta hierarquia da região, ao Castelo 
Tsurugajo e à fábrica de saquê Suehiro. Traslado ao hotel. 
 
DIA 8 – AIZU WAKAMATSU / NIIGATA: Café da manhã* Passeio 
pela cidade incluindo 
Ouchijuku, uma antiga 
estação de comércio da Rota 
Aizu-Nishi durante o período 
Edo, e Fruit Land Kita Aizu - o 
paraíso das frutas. A seguir, 
embarque em locomotiva a 
vapor para Niigata. Chegada 
e traslado ao hotel. 
 
DIA 9 – NIIGATA / TÓQUIO: Café da manhã* Passeio pela cidade 
visitando o tradicional mercado Hon-cho e o Parque Hakusan, o 
primeiro Parque dos Cidadãos. A seguir, embarque em trem-bala 
com destino a Tóquio. Chegada e traslado ao hotel. 
 

DIA 10 – TÓQUIO: Café da manhã*  
Dia de passeio por Tóquio 
utilizando transporte público. Lo 

cais a  visitar: 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: 
 

NORTE DA ILHA DE HONSHU – Meados de Setembro (início da Estação Outono)  
 
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 estão sujeitos a alteração de acordo com a variação cambial da moeda japonesa (iene). 
 


