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Data de saída: 27 de março de 2020 – 16 dias de viagem 
 

              DESTAQUES DA EXCURSÃO 

   Quioto, Nara, Osaka, Himeji, Okayama, Kurashiki, Hiroshima, Miyajima, Fukuoka  
Beppu, Hakone, Monte Fuji & Tóquio 

 

 

 

 

 
  
      
        O PACOTE INCLUI 

 

 Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica 
 Passagem aérea doméstica Oita / Tóquio em classe econômica 
 Pernoite nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais inclusos 
 Café da manhã nos hotéis e refeições mencionadas 
 Ônibus privativo com guia local falando português ou espanhol 
 Bilhetes de trem em classe turística  
 Ingresso dos pontos turísticos citados no programa 
 Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 60.000,00 válido a partir do primeiro  

   voo internacional 
 Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem para grupo com mínimo de 15 passageiros. 

 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)  
 Valores válidos para mínimo de 15 participantes 

QUARTO INDIVIDUAL  DUPLO TRIPLO 

Pacote Aéreo e Terrestre USD 9.020,00 USD 7.380,00 USD 7.040,00 

Pacote Terrestre USD 7.720,00 USD 6.080,00 USD 5.740,00 

Taxas de embarque (valor válido para reserva aérea de Grupo) USD 120,00 
 

* Conversão do Dólar Americano para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento.  
Forma de pagamento:  20% de entrada (à vista) + saldo em até 05 parcelas sem juros nos cartões Visa, Mastercard, Amex e Elo. 

 

  Consulte seu Agente de Viagem! 
 
 
 
 

 
 

 
 



ROTEIRO DE VIAGEM – 16 dias                       = café da manhã   = almoço    = jantar 

1 
27/03 

sex 
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

2 
28/03 

sáb 

SÃO PAULO    DUBAI 
01:25 – Embarque no voo EK262 (Emirates) com destino a Dubai.  
22:35 – Chegada a Dubai. 

3 
29/03 
dom 

DUBAI    OSAKA / QUIOTO   (Miyako Hotel Kyoto Hachijo – antigo Hotel New Miyako) 
03:00 – Conexão com o voo EK316 com destino a Osaka (Aeroporto Internacional de Kansai).   
17:15 – Chegada e traslado ao hotel em Quioto. 

4 
30/03 

seg 

QUIOTO    -- --   (Miyako Hotel Kyoto Hachijo – antigo Hotel New Miyako) 
Dia de passeio em Quioto incluindo o Templo Kinkakuji (“Pavilhão Dourado”), o Castelo Nijo e parada no 
Mercado Nishiki para almoço (não incluso). A seguir, visita ao Templo Kiyomizudera com sua bela varanda 
de madeira, construída sem uso de pregos, e retorno ao hotel. 

5 
31/03 

ter 

QUIOTO    NARA     OSAKA     --   (Hotel Vischio Osaka by Granvia) 
Saída do hotel e visita ao Santuário Fushimi Inari com seus milhares de “Torii”, portões tradicionais na 
cor vermelha. Continuação para Nara para conhecer o Templo Todaiji e o Parque de Nara e, a seguir,  
traslado para hotel em Osaka.  

6 
01/04 
qua 

OSAKA    HIMEJI    OKAYAMA    -- --   (Mitsui Garden Hotel Okayama) 
Pela manhã, visita ao Parque Kema Sakuranomiya para ver a florada de sakura e à área de Dotonbori.  
Continuação para Himeji para visitar o mais belo castelo do país, o “Castelo da Garça Branca”, e, em 
seguida, embarque em trem-bala para Okayama. Chegada e caminhada até o hotel. As malas grandes 

serão despachadas para Hiroshima. Separar em uma mala de mão troca de roupa para um dia. 

7 
02/04 

qui 

OKAYAMA    KURASHIKI   HIROSHIMA     --   (Mitsui Garden Hotel Hiroshima) 
Pela manhã, visita ao Jardim Korakuen, um dos três mais belos jardins do Japão, e à área histórica 
preservada de Kurashiki Bikan. Partida em ônibus com destino ao hotel em Hiroshima.  

8 
03/04 

sex 

HIROSHIMA    ILHA DE MIYAJIMA    HIROSHIMA     --   (Mitsui Garden Hotel Hiroshima) 
Dia de passeio visitando a Ilha de Miyajima e seu Santuário Itsukushima e, na cidade de Hiroshima,                          
o Parque Memorial da Paz, o museu e a Cúpula da Bomba Atômica.  

9 
04/04 

sáb 

HIROSHIMA      FUKUOKA     --   (Hotel Clio Court Hakata) 
Embarque em trem-bala com destino à estação de Hakata. Chegada e passeio por Fukuoka incluindo                     
o Parque Umino Nakamichi Seaside e o Museu Folclórico Hakata Machiya com término no hotel. As malas 

grandes serão despachadas para Tóquio. Separar em uma mala de mão troca de roupa para dois dias. 

10 
05/04 
dom 

FUKUOKA  BEPPU        (Hotel Sansuikan – ryokan) 
Embarque em trem expresso com destino a Beppu. Chegada e passeio pela cidade incluindo o 
observatório das fontes termais de Beppu Yukemuri Tenbodai, o teleférico de Beppu e Chinoike Jigoku, 
um lago com águas quentes e avermelhadas.   Traslado ao hotel típico japonês. 

11 
06/04 

seg 

BEPPU    AEROPORTO DE OITA   HANEDA (TÓQUIO)     --   (Keio Plaza Hotel Tokyo) 
Saída do hotel e passeio a pé, denominado Beppu Jigoku Meguri, que percorre as fontes termais 
conhecidas como os “Oito Infernos de Beppu”, onde água e gás borbulham saindo do solo de forma 
vigorosa. Continuação para a Fazenda Oga e, a seguir, traslado para o Aeroporto de Oita para embarque 
com destino ao Aeroporto de Haneda. Chegada e traslado ao hotel em Tóquio. 

12 
07/04 

ter 

TÓQUIO     --   (Hotel Keio Plaza Tokyo) 
Dia de passeio incluindo a Praça do Palácio Imperial, o Templo Asakusa Kannon e suas famosas lojas de 
suvenirs, o Santuário Meiji  e Tokyo Skytree (observatório Tembo Deck a 350m de altura).  

13 
08/04 
qua 

TÓQUIO   MONTE FUJI    HAKONE    TÓQUIO     --   (Keio Plaza Hotel Tokyo)   
Dia de passeio para conhecer o Monte Fuji. Subida à 5ª. Estação do Monte Fuji, se o clima permitir, 
minicruzeiro pelo Lago Ashi e subida ao Monte Komagatake em teleférico para se ter a melhor vista do 
Monte Fuji, em dia de céu limpo. 

 
14 

 

09/04 
qui 

TÓQUIO    -- --   (Keio Plaza Hotel Tokyo)   
Dia livre.  
Sugestão de passeio e compras: Akihabara (eletrônicos), Shibuya (lojas de departamento), Ueno/Okachimachi 
(zoológico/comércio popular), Harajuku (roupas para jovens na Takeshita-dori ou lojas de grife na 
Omotesando-dori), Ginza (lojas de departamento e grifes famosas), Nikko, Disney. 

15 
10/04 

sex 

TÓQUIO    DUBAI    -- -- 
Parte da manhã livre para preparação da bagagem e check-out até as 11:00. Guardar as malas no guarda-
volumes do hotel. Em horário adequado, traslado ao Aeroporto Internacional de Narita.   
22:00 – Embarque em voo da Emirates Airline (EK 319) com destino a Dubai.  

16 
11/04 

sáb 

DUBAI    SÃO PAULO 
04:15 – Chegada ao aeroporto de Dubai. 09:05 –  Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo.  
17:00 – Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.  
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