TENTAÇÕES DO JAPÃO & SHIKOKU com Ilha de Naoshima 11 dias (10 noites)
Pacote e regular em espanhol
ROTEIRO
1º dia ao 6º dia – Roteiro Tentações do Japão
9º dia – DOGO ONSEN / MATSUYAMA / KOCHI
Café da manhã* Às 09h00, reunião no lobby do hotel com guia
falando espanhol. Saída de Dogo Onsen com destino à Kochi. Parada
no Mercado Hirome com tempo livre para almoço, não incluso.
Prosseguindo para o Castelo de Kochi e Templo Chikurin-ji, templo n°
31 do caminho da peregrinação. Chegada ao hotel em Kochi.
Uma mala por pessoa (até 23kg) será despachada do hotel em Dogo
Onsen para o hotel em Kobe separadamente de caminhão.
Recomenda-se preparar uma mala de mão troca de roupa para
passar uma noite em Kochi.

7º dia – QUIOTO / NAOSHIMA / TAKAMATSU
Café da manhã* Às 7:45, encontro no lobby do hotel com o guia
falando espanhol e traslado para a Estação de Quioto. Embarque em
trem-bala com destino a Okayama. Chegando à estação, traslado ao
Porto de Uno em transporte público. Traslado do porto à Ilha de
Naoshima de “ferry boat”. Na ilha, visita ao Museu Chichu, Art House
Project e Arte ao ar livre. Saída de Naoshima em “ferry” para o Porto
de Takamatsu. Chegada e caminhada até o hotel.
Uma mala por pessoa (até 23kg) será despachada do hotel de Quioto
para o ryokan em Dogo Onsen separadamente de caminhão.
Recomenda-se preparar uma mala de mão troca de roupa para
passar uma noite em Takamatsu.

10º dia – KOCHI / IYA / KOBE
Café da manhã* Às 08h00, reunião no lobby do hotel com guia
falando espanhol para o início do passeio em Iya, onde se conhecerá
a Ponte Kazurabashi, uma ponte pêncil feita de amarras de cipó, e o
Cânion Oboke. Caso o clima permita, passeio de barco pelo Rio
Yoshino. Traslado para a Estação Awa-Ikeda com destino a
Tokushima. Ao chegar, visita ao Teatro Awaodori Kaikan para assistir
a uma apresentação de dança folclórica que tem mais de 400 anos
de história. Traslado para hotel em Kobe.

8º dia – TAKAMATSU / KOTOHIRA / DOGO ONSEN
Café da manhã* Às 08h00, encontro no lobby do hotel com o guia
falando espanhol para dia de passeio iniciando em Takamatsu com
visita ao parque Ritsurin. Prosseguimento para Kotohira para
conhecer o Santuário Kotohiragu, de onde se tem uma linda vista do
Monte Sanuki Fuji e, a seguir, para Matsuyama para chegar de
teleférico até o Castelo de Matsuyama. Continuação para Dogo
Onsen, onde o Ryokan Tsubakikan oferece o Wadaiko - um
espetáculo de tambores japoneses. Jantar incluso.

11º dia – QUIOTO / OSAKA
Café da manhã* Check-out no horário regular do hotel. Em horário
adequado, traslado ao aeroporto de Kansai ou Itami em transporte
regular (ônibus) sem acompanhamento de assistente.

Nota: 1. Para se chegar ao templo principal do Santuário Kotohiragu será
necessário subir 785 degraus. 2. O show Wadaiko é diário, mas pode haver
dia em que não será realizado por algum motivo.

HOSPEDAGEM




CIDADE

CATEGORIA

HOTEL

TÓQUIO
QUIOTO
TAKAMATSU
DOGO ONSEN
KOCHI
KOBE

SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
STANDARD
STANDARD
SUPERIOR

HOTEL NEW OTANI TOKYO, GARDEN TOWER - quarto standard
KYOTO TOKYU HOTEL - quarto standard
JR CLEMENT TAKAMATSU - quarto standard
HOTEL TSUBAKI KAN - quarto estilo japonês com futon
THE CROWN PALAIS NEW HANKYU KOCHI - quarto standard
ANA CROWNE PLAZA KOBE – quarto standard

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 Tentações do Japão;

4 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares;

Café da manhã nos hotéis e 1 jantar;

Bilhete de trem-bala Nozomi Quioto/Okayama em classe
turística no 7º dia;





Traslados e passeios mencionados no programa em transporte
público ou veículo privativo;
Guia local falando espanhol nas excursões dos dias 7-10;
Assistentes falando espanhol nos traslados de chegada. Não
haverá assistência em espanhol no traslado de saída.

SAÍDAS ÀS SEXTAS - mínimo de 2 participantes
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO

C
B
A
A
B

6
25
22
6
24

SAÍDAS ÀS SEXTAS - mínimo de 2 participantes
SETEMBRO
OUTUBRO

B
A

A
B

7
12
2019

20, 27
31

MARÇO

B

15

C

22

PREÇOS POR PESSOA PLANO STANDARD (em dólar americano)
TEMPORADA

APTO. INDIVIDUAL

APTO. DUPLO

APTO. TRIPLO

A

USD 4.720,00

USD 3.675,00

USD 3.325,00

B
C

USD 4.790,00
USD 5.235,00

USD 3.745,00
USD 3.880,00

USD 3.390,00
USD 3.530,00

