MIKATOUR JAPÃO COM ILHA DE NAOSHIMA

12 dias (11 noites)

Pacote terrestre regular em espanhol
SAÍDAS 2018 – mínimo de 2 participantes
ABRIL

8

B

AGOSTO

5

B

MAIO

6

A

SETEMBRO

2

A

JUNHO

3

A

OUTUBRO

14

B

JULHO

15

B

NOVEMBRO

4

B

ROTEIRO
Dia 1 – ...  OSAKA / KOBE
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai ou de Itami e após
procedimentos de imigração e alfandega, recepção pelo assistente
falando espanhol e traslado regular ao hotel na cidade de Kobe.
Check-in no hotel a partir das 15h00.
Dia 2 – KOBE / KURASHIKI / HIROSHIMA

As malas serão transportadas separadamente para o hotel em Matsuyama
com chegada no dia seguinte. Recomenda-se separar em uma mala de mão
troca de roupa para 1 dia.

Café da manhã* Por volta das 8h30, encontro com o guia no lobby
do hotel e saída para visitar o Parque Maiko, de onde se pode avistar
a Ponte Akashi-Kaikyo, a maior ponte suspensa do mundo com 4km
de extensão. Caminhada pela Maiko Marine Promenade, um
corredor-plataforma de onde se tem vistas interessantes do interior
da ponte, do Estreito de Akashi e da Baía de Osaka. Prosseguimento
para Kurashiki. Almoço incluso. A seguir, visita à residência da
família Ohashi(*) e ao bairro histórico de “Bikan”. Traslado para a
estação de Okayama para embarque em trem-bala “Nozomi” com
destino a Hiroshima. Chegada e traslado ao hotel.
Dia 3 – HIROSHIMA / MIYAJIMA / HIROSHIMA / DOGO ONSEN
(Matsuyama)
Café da manhã* Por volta das 8h00, encontro com o guia no lobby
do hotel e início do passeio visitando o Parque Memorial Da Paz e
seu Museu (*), a Cúpula da Bomba Atômica e, na Ilha de Miyajima,
o Santuário Itsukushima(*) com seu famoso Torii (portão) no mar.
Partida de Hiroshima em barco rápido com destino a Matsuyama.
Chegada e visita a Dogo Onsen, um dos onsens (águas termais) mais
antigos do Japão, e traslado para o hotel. Jantar típico japonês
incluso.
Dia 4 – DOGO ONSEN (Matsuyama) / TAKAMATSU
As malas serão transportadas separadamente para o hotel em Quioto com
chegada no dia seguinte. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca
de roupa para 1 dia.

Café da manhã* Por volta das 8h15, encontro com o guia no lobby
do hotel e visita ao Castelo de Matsuyama com acesso através de
bondinho. Prosseguimento para Takamatsu. No caminho, parada
em Yoshima, situada no meio da Ponte Seto-Ohashi que conecta
Hoshu e Shikoku. Almoço incluso. Em seguida, visita ao Parque
Ritsurin da época Edo, considerado um dos mais belos do país e
onde se encontra a Kikugetsu-ei, uma casa com degustação de chá
verde. Chegada a Takamatsu e traslado ao hotel.
Dia 5 – TAKAMATSU / ILHA DE NAOSHIMA / QUIOTO
Café da manhã* Por volta das 7h30, encontro com o guia no lobby
do hotel e traslado de ferry para Naoshima, uma das ilhas mais
artísticas do Japão. Visita a Art House Project Area com suas antigas
casas, oficinas de artesanato e templos que foram transformados
em arte contemporânea. Não é possível reservar a entrada, assim,
caso esteja muito cheio, a visita será substituída por outro
monumento. Continuação para o Museu de Arte Chichu para
apreciar as obras de arte de Claude Monet, James Turrel e Walter
de Maria. Partida de Naoshima para o Porto Uno em ferry, traslado
a Okayama e embarque em trem-bala com destino a Quioto.
Chegada e traslado ao hotel.

Dia 6 – QUIOTO
Café da manhã* Às 8h00, encontro com o guia e início de passeio
em Quioto, antiga capital do país. Visita ao Castelo Nijo(*), ao
Templo Kinkakuji – Pavilhão Dourado(*), ao Jardim do Templo
Tenryuji(*) e ao Bosque de Bambu de Arashiyama. Almoço incluso.
Término do passeio no restaurante. Tarde livre. Regresso ao hotel
por conta própria.
Dia 7 – QUIOTO / NARA / QUIOTO
Café da manhã* Às 9h00, encontro com o guia no lobby do hotel.
Partida com destino a Nara com parada no meio do caminho para
visitar o Santuário Fushimi Inari. Chegando a Nara, visitar ao Templo
Todaiji com sua enorme imagem de Buda(*). Almoço incluso. À
tarde, visita ao Templo Kofukuji. Retorno para o hotel em Quioto.
Dia 8 – QUIOTO / ISE / TOBA
As malas serão transportadas separadamente para o hotel em Tóquio com
chegada no dia seguinte. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca
de roupa para 1 dia.

Café da manhã* Às 07h30, encontro com o guia e embarque em
trem com destino à estação de Uji Yamada. Chegada e visita ao
Santuário de Ise, o santuário xintoísta mais importante do Japão, e
oportunidade de assistir a uma espetacular cerimônia Xintoísta de
Kagura, que combina os dois elementos da música, interpretada por
músicos da corte e as danças executadas por servas do templo
"Miko". Em seguida, passeio pelas ruas comerciais "Okage-yokocho"
ao redor do Santuário. À tarde, continuação a Toba para visita à Ilha
das pérolas de Mikimoto. Traslado ao hotel. Jantar incluso.
Dia 9 – TOBA / HAKONE / TÓQUIO
Café da manhã* Às 8h30, encontro no lobby. Partida em trem local
para Nagoya, e, a seguir, em trem-bala para a estação de Odawara
(Hakone). Chegada e almoço em restaurante local. Início do visita
ao Parque Nacional de Hakone com um passeio de barco pelo Lago
Ashi(*), seguido de subida de bondinho ao topo do Monte
Komagatake(*), de onde se tem uma bela vista do Mt. Fuji nos dias
de céu claro. Prosseguimento para Tóquio. Chegada e traslado ao
hotel.
Nota: Dependendo das condições meteorológicas, as visitas podem
ser substituídas por museus e/ou templos. A vista do Mt. Fuji
dependerá das condições metereológicas.
Dia 10 – TÓQUIO
Café da manhã* Às 8h15, encontro no lobby. Início de meio dia de
passeio em Tóquio com guia falando espanhol conhecendo o
Templo Asakusa e suas lojas de suvenires e o bairro de Odaiba com
um passeio de barco. Almoço incluso. Término do passeio no
restaurante. Tarde livre. Retorno para o hotel por conta própria.
Dia 11 – TÓQUIO
Café da manhã* Dia livre.
Dia 12 – TÓQUIO  ...
Café da manhã* Check-out no horário regular do hotel. Encontro
com assistente falando espanhol e traslado ao Aeroporto de Narita
ou Haneda utilizando o Airport Limosine Bus.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE
KOBE
HIROSHIMA
DOGO ONSEN
TAKAMATSU

CATEGORIA
4*

HOTEL OKURA KOBE
RIHGA ROYAL HOTEL HIROSHIMA ou
GRAND PRINCE HIROSHIMA
DOGO PRINCE HOTEL (quarto em estilo Japonês)

4*
3,5*
4*

TOBA

JR HOTEL CLEMENT TAKAMATSU
KYOTO HOTEL OKURA ou
NIKKO PRINCESS KYOTO
TODAYA (quarto em estilo Japonês) ou TOBA INTERNATIONAL HOTEL

TÓQUIO

TOKYO DOME HOTEL

4*

QUIOTO

4*
4*

Notas:

Os quartos nos hotéis são do tipo TWIN com 2 camas de solteiros. Quartos com camas de casal (DUPLO) podem ser solicitados, porém ficam sujeitas a
confirmação.

Quarto SINGLE poderá ser mais simples e menor que os quartos Twin.

Quarto TRIPLO será um quarto TWIN + 1 cama extra ou um sofá-cama.

Em DOGO ONSEN os quartos são em estilo Japonês e se dorme em piso de Tatame em confortáveis “Futons”. Não há quartos em estilo ocidental (com
camas).

Os horários de check-in nos hotéis é às 15h00 e de check-out às 12h00. Caso necessitem de early check-in ou late check-out, será necessário pagar 1 noite
extra.

Deverá ser feita solicitação de quarto para fumante ou não fumante se houver preferência, mas não há garantia de confirmação pois
depende da disponibilidade de cada hotel. Hotéis em TOBA:
Em Todaya (Toba):

Nas saídas dos meses de abril a julho, os quartos são em estilo japonês e se dorme em piso de Tatame em confortáveis “Futons”.

Parsala japonesa com uso de Futon em chão de Tatame.
[TOBA INTERNATIONAL HOTEL]

Para a saída do dia 05/AGO, excepcionalmente, o hotel utilizado será o Toba Hotel Internacional em quartos Twin, em estilo ocidental.

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
TEMPORADA

DUPLO

SINGLE

NOITES ADICIONAIS EM KOBE – PREÇOS POR PESSOA / NOITE
TRIPLO

A

USD 5.215

USD 6.995

USD 5.065

B

USD 5.495

USD 7.475

USD 5.345

Crianças

De 6 a 11 anos - Desconto de USD 220
Menores de 6 anos – Tarifa de USD 140

Para crianças menores de 6 anos:
- Obrigatório estar acompanhado por pelo menos 1 adulto; A criança

deverá dividir a cama nos hotéis com 1 adulto; Refeições não inclusas
para a criança; Assentos nos trens e ônibus não inclusas para a criança.

TEMPORADAS A/B

DUPLO

SINGLE

TRIPLO

USD 225

USD 375

USD 200

Tarifas não válidas para os seguintes períodos: 29mar-15abr, 28abr06mai, 14-16jul, 04-16ago, 15-17set, 22-24sep, 06-08out e todos os
sábados

NOITES ADICIONAIS EM TÓQUIO – PREÇOS POR PESSOA/ NOITE
DUPLO
SINGLE
TRIPLO
TEMPORADAS A/B
USD 225

USD 365

USD 200

Tarifas não válidas para os seguintes períodos: 28abr-06mai, 14-15jul,
15-17set, 22-24set, 06-08out, 23-25nov e todos os sábados

O PACOTE INCLUI
 Traslados : Traslado de chegada (Aeroporto de Kansai/Itami – Hotel em Osaka): Serviço regular com assistência em Espanhol. Traslado de saída
(Hotel em Tokyo – Aeroporto de Narita/Haneda): Serviço regular com assistência em Espanhol; Para noites adicionais pré & pós-tour, os
traslados serão ajustados, de acordo com as datas de chegada & saída desde que sejam reservados os mesmos hotéis do pacote;
 Refeições: 11 cafés da manhã, 6 almoços e 2 jantares;
 Trens: Assentos reservados em classe turística;
 Passeios: Em carro, mini-bus, ônibus, táxi ou transporte público, dependendo da quantidade de passageiros, sempre acompanhados por Guia
em Espanhol de acordo com o itinerário. Ingressos inclusos aos monumentos especificados com (*) no itinerário;
 Guias/Assistentes: Guia/Assistentes locais falando espanhol durante todo o roteiro, exceto nos dias livres.
 Traslados de bagagem: 1 mala de até 20 kg por pessoa incluída. As bagagens serão transportadas diretamente: Kobe/Dogo
(Matsuyama)/Quioto/Tóquio. Os passageiros ficarão sem as malas grandes em Hiroshima/Takamatsu e Toba (1 noite cada).
Dessa forma, solicita-se aos passageiros separar em uma bagagem de mão troca de roupas para 1 noite em Hiroshima, 1 noite em Takamatsu
e 1 noite em Toba. Suplemento de JPY 2.500 por mala adicional a ser pago diretamente no Japão;
 Outros: Os impostos necessários, pedágios, estacionamentos e gorjetas para os motoristas estão inclusos no pacote.

