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                                           KYUSHU & OKINAWA 2020 
                                             

         

 
Data de saída: 31 de março de 2020 – 19 dias de viagem 

 

DESTAQUES DA EXCURSÃO 

Quioto, Nagasaki, Saga, Fukuoka, Beppu, Yufuin, Kumamoto, Kagoshima  
Ibusuki, Okinawa Sul, Okinawa Norte, Naha & Tóquio 

 

 

 

 

 

 
  
           
             

        O PACOTE INCLUI 
 

 Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica  
 Passagem aérea doméstica Osaka / Nagasaki // Kagoshima / Okinawa / 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 
 Bilhete de trem expresso Fukuoka / Beppu e de trem-bala Kumamoto / Kagoshima 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 10.680,00 USD 8.980,00 USD 8.680,00 

Pacote Terrestre USD 9.380,00 USD 7.680,00 USD 7.380,00 

Taxas de embarque (valor válido para reserva aérea de Grupo) USD 150,00 
 

* 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  - 19 dias                      = café da manhã  = breakfast box     = almoço       = jantar 

1 
31/03 

ter 
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

2 
01/04 
qua 

SÃO PAULO    DUBAI 

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

3 
02/04 

qui 

DUBAI    OSAKA    QUIOTO   (Miyako Hotel Kyoto Hachijo – antigo Hotel New Miyako) 

03:05 – Conexão com o voo EK316 com destino ao Aeroporto de Kansai.  17:15 - Chegada e traslado ao hotel em Quioto. 

4 
03/04 

sex 

QUIOTO    --   (Miyako Hotel Kyoto Hachijo – antigo Hotel New Miyako) 
Dia de passeio em Quioto incluindo: Santuário Fushimi Inari com seus milhares de portões avermelhados, Castelo Nijo e jardins e 
Templo Kinkakuji – o “Pavilhão Dourado”. 

5 
04/04 

sáb 

QUIOTO   -- --   (Miyako Hotel Kyoto Hachijo – antigo Hotel New Miyako) 
Pela manhã, visita ao Templo Kyomizudera, parada no Mercado Nishiki para deixar os participantes que quiserem conhecer um 
dos melhores mercados do Japão e retorno ao hotel. Tarde livre. 

6 
05/04 
dom 

QUIOTO    AEROPOTO DE ITAMI     NAGASAKI      --    (Hotel New Nagasaki) 

Pela manhã, traslado ao Aeroporto de Itami para embarque em voo com destino a Nagasaki. Chegada e início de visita incluindo 
o Parque da Paz, a Estátua da Paz e subida ao Monte Inasa de teleférico. Após jantar, traslado ao hotel em Nagasaki. 

7 
06/04 

seg 

NAGASAKI   -- --   (Hotel New Nagasaki) 
Pela manhã, passeio pela cidade visitando os jardins da Mansão Glover, a Igreja Oura, a elegante ponte Megane Bashi e Dejima, 
antiga área reservada inicialmente aos portugueses e posteriormente aos holandeses. Tarde livre.  

8 
07/04 

ter 

NAGASAKI    SAGA    FUKUOKA    --   (Hotel Clio Court Hakata) 
Pela manhã, saída para Saga. Ao chegar, visita a uma loja de arte em porcelana (ou ao Museu de Cerâmica) e ao Parque de 
Porcelana Arita, onde há uma reprodução do Palácio Zwinger da Alemanha que expõe impressionantes peças de porcelana 
europeia e de Arita. Continuação para o sítio arqueológico localizado no Parque Histórico Saga Yoshinogari e, a seguir, para 
Fukuoka. Após check-in no hotel, caminhada noturna margeando o canal da cidade.  
As malas serão despachadas para Kagoshima. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa para dois dias. 

9 
08/04 
qua 

FUKUOKA  BEPPU   YUFUIN      (Hotel Yufuin Kotobuki Hananosho - ryokan) 
Saída pela manhã com brekafast box para o café da manhã e caminhada até a estação de Hakata para embarque em trem expresso 
com destino a Beppu. Chegada e passeio pelo “Vale do Inferno” (Jigokudani) de Beppu com suas piscinas de águas termais de 
variadas cores. Prosseguimento para Yufuin para conhecer a Vila Floral de Yufuin e traslado ao hotel típico japonês.  

10 
09/04 

qui 

YUFUIN    KUMAMOTO    KAGOSHIMA    --   (Kagoshima Sun Royal Hotel) 
Saída do hotel em direção a Kumamoto, parando no caminho para participar de “ichigogari” – colheita e degustação de morangos 
– e em Sakuranobaba Johsaien, local turístico com lojas, restaurantes e suvenires. Em Kumamoto, visita ao Parque Suizenji e, a 
seguir,  traslado à estação para embarque em shinkansen (trem-bala) com destino a Kagoshima. Chegada e traslado ao hotel. 

11 
10/04 

sex 

KAGOSHIMA    IBUSUKI    KAGOSHIMA    --   (Kagoshima Sun Royal Hotel) 
Dia de passeio incluindo Lago Ikeda, o maior lago vulcânico de Kyushu, Parque de Flores de Kagoshima, Museu Satsuma Denshokan 
e experiência em tomar um banho de areia em Sunamushi Onsen.  

12 
11/04 

sáb 

KAGOSHIMA    ILHA DE SAKURAJIMA    KAGOSHIMA    OKINAWA    --   (JR Kyushu Hotel Blosson Naha) 
Pela manhã, saída do hotel e travessia em ferry para a Ilha de Sakurajima para visitar o observatório Sakurajima Arimura Yougan. 
Parada em Michinoeki Hinoshima Magumi-kan e retorno a Kagoshima. A seguir, traslado ao aeroporto para embarque em voo 
com destino a Okinawa. Chegada e traslado ao hotel em Naha.  Será despachada 01 (uma) mala grande para Tóquio via “takyubin”. 

13 
12/04 
dom 

OKINAWA (Lado Sul)   --   (JR Kyushu Hotel Blosson Naha) 
Dia de passeio incluindo o Memorial Himeyuri no To, passeio de barco com fundo de vidro, o Parque Okinawa World para conhecer 
a caverna Gyokusendo, show de dança de tambores Eisa e o mercado público Makishi.  

 
14 

 

13/04 
seg 

OKINAWA (Lado Norte)   --   (JR Kyushu Hotel Blosson Naha) 
Dia de passeio visitando o Parque Ocean Expo com seu Aquário Churaumi e show de golfinhos, Torre Kouri Ocean  e o observatório 
Manzamo. 

15 
14/04 

ter 

OKINAWA (Naha)   -- --   (JR Kyushu Hotel Blosson Naha) 
Visita aos pontos de destaque de Naha: portão Shureimon, Castelo de Shuri, Museu Governamental da Província de Okinawa com 
parada para almoço (não incluso) no mercado de peixe Tomari. Continuação para Tsuboya Yachimun Street, famosa rua com 
oficinas e lojas especializadas em cerâmica e, em seguida, para Kokusai Street,  ponto popular para compras e entretenimento. 

16 
15/04 
qua 

OKINAWA   TÓQUIO    --   (Keio Plaza Hotel Tokyo)  
Em horário adequado, saída do hotel e traslado ao Aeroporto de Naha para embarque em voo com destino a Tóquio. Chegada ao 
Aeroporto de Haneda e início de passeio pela capital Tóquio para conhecer o Templo Asakusa Kannon e suas lojas de suvenires e 
e a área de compras Ginza Six. Traslado ao hotel. 

17 
16/04 

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). Arredores 
de Tóquio: Tokyo Disney, Yokohama, Kamakura e Nikko. 

18 
17/04 

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 para o Aeroporto Internacional de Narita.  

22:00 – Embarque em voo da Emirates (EK319) com destino a Dubai.  

19 
18/04 

sáb 

DUBAI    SÃO PAULO 

05:00 – Chegada ao aeroporto de Dubai. 09:05 - Conexão com o voo EK261 com destino a São Paulo.  

17:00 – Desembarque em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.   
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