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                        JAPÃO HISTÓRICO   
 

                                               Uma imersão em sua história e cultura 
                                                           com o Profº Francisco N. Sato           

 
 
 

Formado em Jornalismo e Publicidade pela Universidade de São Paulo, foi assessor de relações públicas da Jetro, órgão 
do governo japonês na área de comércio exterior, e assessor de comunicação da Cooperativa Agrícola.   Diretor cultural 
da Associação Mie Kenjin do Brasil.  Bolsista pela JICA na Universidade de Kanazawa. Autor do álbum “A Filosofia do 
Samurai na Administração Japonesa” e dos livros “História do Japão em Mangá” e “Banzai – A História da Imigração 

Japonesa”. 

 
Data de saída: 31 de março de 2020 – 16 dias de viagem 

 

DESTAQUES DA EXCURSÃO 

Nara, Osaka, Kobe, Himeji, Quioto, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Iiyama, Kamakura & Tóquio 

                   
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       O PACOTE INCLUI 

 Passagem aérea da Lufthansa em classe econômica a partir de São Paulo   
 Pernoite nos hotéis mencionados ou em similares em categoria turística com impostos locais inclusos 
 Café da manhã nos hotéis e refeições indicadas no programa 
 Traslados e passeios em ônibus privativo ou em transporte público de acordo com o roteiro   
 Guia local falando português ou espanhol 
 Bilhetes de trem expresso e trem-bala em classe turística conforme mencionado no roteiro 
 Ingresso dos pontos turísticos citados no programa 
 Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 60.000,00 
 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 

ACOMODAÇÃO EM APARTAMENTO DUPLO  TRIPLO INDIVIDUAL 
PACOTE AÉREO E TERRESTRE USD 6.790,00 USD 6.580,00 USD 8.480,00 

PACOTE TERRESTRE USD 5.900,00 USD 5.700,00 USD 7.600,00 
Taxas de embarque e envio de bagagem USD 198,00 
Opcional Tóquio mínimo de 10 pessoas 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 5 parcelas sem juros  

nos cartões Visa, Mastercard, Elo e Amex 
 
 

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM! 
 



ROTEIRO DE VIAGEM                                                                 = café da manhã    = almoço     =  lunch box    = jantar 
 

1 
31/03 

ter 

SÃO PAULO      MUNIQUE 
13:00 – Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.   
16:55 – Embarque no voo LH505 da Lufthansa para Munique. 

2 
01/04 
qua 

MUNIQUE   OSAKA 
09:35 -  Chegada a Munique. 12:15 - Conexão com o voo LH742 para Osaka. 

3 
02/04 

qui 

OSAKA    NARA      -- 
06:20 - Chegada ao Aeroporto Internacional de KansaI e traslado para cidade de Nara para um passeio de meio dia incluindo  
o Parque de Nara e o Templo Todaiji que abriga o Buda Gigante.  Após o almoço, check-in no hotel e tarde livre.  
Hospedagem no Fujita Nara. 

4 
03/04 

sex 
 

NARA    QUIOTO     -- --  
Saída do hotel e passeio de dia inteiro conhecendo a região de Nara e Quioto. Visita a Kofun Ishibutai, o mais impressionante 
dos antigos monumentos de pedra em Asuka. Acredita-se que seja a tumba de Soga Umako, um poderoso líder do clã Soga 
que governou o país durante a maior parte do período Asuka (538-710).  Continuação para o Templo Asuka e para o Mausoléu 
do Imperador Jimmu. Parada para almoço (não incluso) em Tawaramotocho, Chishiro. Prosseguimento para Quioto rumo ao 
Templo Fushimi Inari com seus famosos portões vermelhos. Chegada ao hotel e check-in.  
Hospedagem no Miyako Kyoto Hachijo. 

5 
04/04 

sáb 

QUIOTO   -- -- 
Passeio de dia inteiro conhecendo Kinkakuji (Pavilhão Dourado), Castelo Nijo e Mercado Nishiki com tempo livre para almoço 
(não incluso).  A seguir, passeio a pé pelo Caminho dos Filósofos até chagar ao Templo Kiyomizu, o mais famoso na antiga 
Quioto. Hospedagem no Miyako Kyoto Hachijo. 

6 
05/04 
dom 

QUIOTO    KOBE    HIMEJI    QUIOTO   -- -- 
Passeio de dia inteiro com utilização de transporte público incluindo a experiência de desfrutar da modernidade do trem-bala.  
Em Kobe, conheceremos: Kobe Parque Meriken, Museu Marítimo e Museu da Imigração. Sugestão para almoço (não incluso): 
comprar “Obentou” ou “Lunch box” para comer durante a viagem de trem até Himeji. Caminhada da estação até o Castelo de 
Himeji, conhecido como o “Castelo da Garça Branca”, um dos mais belos do Japão. Retorno a Quioto de trem-bala. Chegada e 
caminhada até o hotel. Hospedagem no Miyako Kyoto Hachijo. 

7 
06/04 

seg 

QUIOTO    NAGOYA   TOBA   ISE   NAGOYA   -- -- 
As malas grandes serão despachadas para Tóquio. Separar em uma mala de mão troca de roupa para quatro dias. 
Saída do hotel e caminhada até a estação de Quioto. Embarque em trem-bala (shinkansen) para Nagoya. Ao chegar, traslado 
para Toba para visitar o local de criação das pérolas Mikimoto e o famoso santuário de Ise e sua longa rua comercial Okage 
Yokocho que preserva o aspecto e os sabores do período Edo. Retorno a Nagoya e hospedagem no Meitetsu New Grand. 

8 
07/04 

ter 

NAGOYA TAKAYAMA    SHIRAKAWAGO      KANAZAWA    -- 
Saída do hotel e caminhada até a estação de Nagoya. Embarque em trem expresso para Takayama. Chegada e passeio incluindo 
caminhada pela rua de comércio Kamisannomachi e parada para almoço (incluso). Prosseguimento em ônibus para 
Shirakawago, vila rústica com casas com telhados de palha Gassho-zukuri (Patrimônio da Unesco). Continuação para Kanazawa. 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem no Ana Crowne Plaza. 

9 
08/04 
qua 

KANAZAWA    -- -- 
Passeio de dia inteiro pela cidade conhecendo o Jardim Kenrokuen, o Castelo de Kanazawa e o Museu de Arte Contemporânea. 
Tempo livre no museu para almoço (não incluso). À tarde, visita a Higashi Chaya Machi.  Hospedagem no Ana Crowne Plaza. 

10 
09/04 

qui 

KANAZAWA  IIYAMA       
Pela manhã, caminhada até a estação de Kanazawa para embarque com destino a Iiyama. Em Iiyama, teremos uma experiência 
cultural em Mori No Ie e almoço no local. À tarde, conheceremos o museu Takahashi Mayumi Ningyokan, dedicado a bonecos 
realistas de pessoas que residem no campo. Estes bonecos mostram fatias da vida cotidiana nas áreas rurais, desde cenas da 
agricultura até a socialização com os vizinhos. Término do passeio no hotel. Hospedagem em Minshuku com jantar. 

11 
10/04 

sex  

IIYAMA   TÓQUIO       --  -- 
Saída do hotel e traslado para a estação de Iiyama com destino a Tóquio. Chegada e passeio de meio dia para conhecer a Praça 
do Palácio Imperial e o Museu Edo-Tokyo. Término do passeio no hotel.  Hospedagem no Shinagawa Prince.  

12 
11/04 

sáb 

TÓQUIO      -- -- 
Dia de tour histórico em Kamakura, cidade que fica ao sul de Tóquio, utilizando transporte público para conhecer o Grande 
Buda, a segunda mais alta estátua de bronze do Japão, e visitar o Santuário Hachimangu, o mais importante de Kamakura. 
Tempo livre para almoço (não incluso). Em horário adequado, retorno ao hotel. Hospedagem no Shinagawa Prince. 

13 
12/04 
dom 

TÓQUIO   -- --  
Dia livre para atividades independentes.  
Opcional - Tour pela cidade de Tóquio utilizando transporte público. Visita ao bairro Shibuya e, em seguida, embarque no trem 
da linha Yurikakome para ir a Odaiba.  Asimo show e tempo livre para almoço (não incluso) em Aqua City. Minicruzeiro pelo 
Rio Sumida até Asakusa. Tempo livre e retorno ao hotel. Hospedagem no Shinagawa Prince. 

14 
13/04 

seg 
TÓQUIO   -- -- 
Dia livre para atividades independentes.  Hospedagem no Shinagawa Prince. 

15 
14/04 

ter 

TÓQUIO    FRANKFURT    SÃO PAULO   -- -- 
Em horário adequado, traslado ao Aeroporto de Haneda.  
14:05 – Embarque no voo LH 717 da Lufthansa para Frankfurt.  
18:45 – Chegada a Frankfurt. 22:05 -  Conexão com o voo LH506 para São Paulo. 

16 
15/04 
qua 

SÃO PAULO 
04:55 -  Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Terminal 3).  

 
www.centurytravel.com.br 


