
 PACOTE JAPÃO QUATRO ESTAÇÕES – GRUPO 1  (15 DIAS / 14 NOITES) 

 GRP1 PROGRAMAÇÃO – INÍCIO EM TÓQUIO  

1 
13/07 

seg 

SÃO PAULO  ZURIQUE 
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 
18h10 – Embarque no voo LX 93 (Swiss) com destino a Zurique.  

-- 

2 
14/07 

ter 

ZURIQUE  TÓQUIO 
10h30 – Chegada a Zurique.  
13h – Conexão com o voo LX 160 com destino a Tóquio 

-- 

3 
15/07 
qua 

  TÓQUIO (Keio Plaza Hotel Tokyo) 
7h40 – Desembarque no aeroporto de NARITA. Assistência na chegada e traslado regular ao hotel. Check-in no hotel 
dentro do horário regular e restante do dia livre. 

-- 

4 
16/07 

qui 
TÓQUIO (Keio Plaza Hotel Tokyo)    
Dia de passeio em Tóquio incluindo as suas principais atrações turísticas.  

  --    

5 
17/07 

sex 

TÓQUIO / KATSUNUMA / AZUMINO (Ambient Azumino Hotel) 
Partida para as famosas vinícolas de Katsunuma para participar de uma experiência de degustação de vinho além 
de conhecer um vinhedo e uma adega. Continuação para uma fazenda de plantação de wasabi (raiz-forte) Wasabi 
Daio, em Azumino, local que foi cenário de filme do premiado cineasta Akira Kurosawa.  A seguir, traslado para o 
resort situado aos pés dos alpes japoneses. 

      

6 
18/07 

sáb 

AZUMINO / MATSUMOTO / NARAI-JUKU / TERMAS DE GERO (Suimeikan ryokan) 
Saída do resort rumo à cidade de Matsumoto para visitar um dos mais belos e completos castelos do Japão. 
Continuação para a vila histórica de Narai e, a seguir, traslado para as Termas de Gero para vivenciar uma 
experiência cultural com acomodação em um hotel tradicional (ryokan) e oportunidade de relaxar em águas termais 
(onsen) e apreciar o kaiseki ryori, jantar típico japonês.  

      

7 
19/07 
dom 

TERMAS DE GERO / TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO / KANAZAWA (Ana Crowne Plaza Hotel)   
Partida para Takayama para conhecer seu mercado matinal e a tradicional rua de comércio Kamisanno-machi. 
Prosseguimento para Kanazawa, com parada na vila histórica de Shirakawago (Patrimônio da Humanidade). 
Chegada e traslado ao hotel.  

  --    

8 
20/07 

seg 

KANAZAWA / QUIOTO (Miyako Hotel Kyoto Hachijo) 
Pela manhã, passeio pela cidade feudal de Kanazawa conhecendo o Mercado de Pescados Omicho, o antigo bairro 
de samurais Chaya Machi e o Jardim Kenrokuen, um dos mais belos do Japão. A seguir, viagem de trem-expresso 
para Quioto. Chegada e caminhada até o hotel.  

  --    

9 
21/07 

ter 

QUIOTO / NARA / QUIOTO (Miyako Hotel Kyoto Hachijo) 
Dia de passeio incluindo, em Quioto, o Santuário Fushimi Inari com seus milhares de portais avermelhados e 
Kinkakuji (Pavilhão Dourado); e, em Nara, o parque repleto de cervos sagrados e o Templo Todaiji que abriga o Buda 
Gigante. 

  --    

10 
22/07 
qua 

QUIOTO (Miyako Hotel Kyoto Hachijo)  
Pela manhã, passeio incluindo o Templo Kiyomizu e sua bela varanda de madeira construída sem uso de pregos e o 
popular Mercado Nishiki. Tarde livre. À noite, caminhada pelo tradicional bairro de gueixas Ponto-cho e jantar típico 
em restaurante local. 

 --     

11 
23/07 

qui 

QUIOTO / SHIN-FUJI / HACHIOJI - GRANDE TÓQUIO (Keio Plaza Hotel Hachioji) 
Saída do hotel e caminhada até a estação de Quioto. Viagem de trem-bala com destino a Shin-Fuji. Chegada e 
traslado para a região da Grande Tóquio, parando no caminho na região dos lagos ao redor do Monte Fuji (3.776 
metros) para visita à 5ª Estação do Monte Fuji, a base situada a 2.300 metros de altitude para a escalada da icônica 

montanha, e visita a Oshino Hakkai, uma encantadora vila turística com oito diferentes piscinas d’água, resultantes de 

erupções históricas e atividades vulcânicas. Hospedagem em Hachioji, localizada na área da Grande Tóquio.                     

  --    

12 
24/07 

sex 
HACHIOJI - GRANDE TÓQUIO (Keio Plaza Hotel Hachioji) 
Dias livres.  
Consultar disponibilidade de ingressos para assistir aos Jogos Olímpicos. 

 -- --    

13 
25/07 

sáb 
 -- --    

14 
26/07 
dom 

HACHIOJI - GRANDE TÓQUIO    FRANKFURT  SÃO PAULO 
Check-out do hotel até as 11h00. Em horário adequado, traslado regular ao aeroporto e assistência no embarque 
do Aeroporto de HANEDA. 
14h05 – Embarque no voo LH 717 com destino a Frankfurt | 18h45 – Chegada ao aeroporto de Frankfurt. 
22h05 – Conexão com o voo LH 506 com destino a Sâo Paulo. 

  -- --      

15 
27/07 

seg 
 SÃO PAULO 
04h55 – Desembarque em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos – Terminal 3. 

-- 

*Voos e horários sujeitos à alteração.   = café da manhã    = almoço    = jantar 
 

Valores expressos em dólar americano: conversão para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento. 

 
 
 

 PREÇOS DO PACOTE POR PESSOA - HOSPEDAGEM + TRASLADOS + PASSEIOS + REFEIÇÕES   

ACOMODAÇÃO EM QUARTO DUPLO SINGLE TRIPLO TAXAS 

PACOTE TERRESTRE & AÉREO USD 12.000,00 USD 15.500,00 USD11.500,00 USD 133,00 

PACOTE TERRESTRE USD 9.980,00 USD 13.480,00 USD 9.480,00 -- 



 PACOTE JAPÃO QUATRO ESTAÇÕES – GRUPO 3  (15 DIAS / 14 NOITES) 

 GRP3 PROGRAMAÇÃO – INÍCIO EM TÓQUIO  

1 
19/07 
dom 

SÃO PAULO  ZURIQUE 
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 
18h10 – Embarque no voo LX 93 (Swiss) com destino a Zurique.  

-- 

2 
20/07 

seg 

ZURIQUE  TÓQUIO 
10h30 – Chegada a Zurique.  
13h – Conexão com o voo LX 160 com destino a Tóquio 

-- 

3 
21/07 

ter 

  TÓQUIO (Keio Plaza Hotel Tokyo) 
7h40 – Desembarque no aeroporto de NARITA. Assistência na chegada e traslado regular ao hotel. Check-in no hotel 
dentro do horário regular e restante do dia livre. 

-- 

4 
22/07 
qua 

TÓQUIO (Keio Plaza Hotel Tokyo)    
Dia de passeio em Tóquio incluindo as suas principais atrações turísticas.  

  --    

5 
23/07 

qui 

TÓQUIO / KATSUNUMA / AZUMINO (Ambient Azumino Hotel) 
Partida para as famosas vinícolas de Katsunuma para participar de uma experiência de degustação de vinho além 
de conhecer um vinhedo e uma adega. Continuação para uma fazenda de plantação de wasabi (raiz-forte) Wasabi 
Daio, em Azumino, local que foi cenário de filme do premiado cineasta Akira Kurosawa.  A seguir, traslado para o 
resort situado aos pés dos alpes japoneses. 

      

6 
24/07 

sex 

AZUMINO / MATSUMOTO / NARAI-JUKU / TERMAS DE GERO (Suimeikan ryokan) 
Saída do resort rumo à cidade de Matsumoto para visitar um dos mais belos e completos castelos do Japão. 
Continuação para a vila histórica de Narai e, a seguir, traslado para as Termas de Gero para vivenciar uma 
experiência cultural com acomodação em um hotel tradicional (ryokan) e oportunidade de relaxar em águas termais 
(onsen) e apreciar o kaiseki ryori, jantar típico japonês.  

      

7 
25/07 

sáb 

TERMAS DE GERO / TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO / KANAZAWA (Ana Crowne Plaza Hotel)   
Partida para Takayama para conhecer seu mercado matinal e a tradicional rua de comércio Kamisanno-machi. 
Prosseguimento para Kanazawa, com parada na vila histórica de Shirakawago (Patrimônio da Humanidade). 
Chegada e traslado ao hotel.  

  --    

8 
26/07 
dom 

KANAZAWA / QUIOTO (Miyako Hotel Kyoto Hachijo) 
Pela manhã, passeio pela cidade feudal de Kanazawa conhecendo o Mercado de Pescados Omicho, o antigo bairro 
de samurais Chaya Machi e o Jardim Kenrokuen, um dos mais belos do Japão. A seguir, viagem de trem-expresso 
para Quioto. Chegada e caminhada até o hotel.  

  --    

9 
27/07 

seg 

QUIOTO / NARA / QUIOTO (Miyako Hotel Kyoto Hachijo) 
Dia de passeio incluindo, em Quioto, o Santuário Fushimi Inari com seus milhares de portais avermelhados e 
Kinkakuji (Pavilhão Dourado); e, em Nara, o parque repleto de cervos sagrados e o Templo Todaiji que abriga o Buda 
Gigante. 

  --    

10 
28/07 

ter 

QUIOTO (Miyako Hotel Kyoto Hachijo)  
Pela manhã, passeio incluindo o Templo Kiyomizu e sua bela varanda de madeira construída sem uso de pregos e o 
popular Mercado Nishiki. Tarde livre. À noite, caminhada pelo tradicional bairro de gueixas Ponto-cho e jantar típico 
em restaurante local. 

 --     

11 
29/07 
qua 

QUIOTO / SHIN-FUJI / HACHIOJI - GRANDE TÓQUIO (Keio Plaza Hotel Hachioji) 
Saída do hotel e caminhada até a estação de Quioto. Viagem de trem-bala com destino a Shin-Fuji. Chegada e 
traslado para a região da Grande Tóquio, parando no caminho na região dos lagos ao redor do Monte Fuji (3.776 
metros) para visita à 5ª Estação do Monte Fuji, a base situada a 2.300 metros de altitude para a escalada da icônica 

montanha, e visita a Oshino Hakkai, uma encantadora vila turística com oito diferentes piscinas d’água, resultantes de 

erupções históricas e atividades vulcânicas. Hospedagem em Hachioji, localizada na área da Grande Tóquio.                     

  --    

12 
30/07 

qui 
HACHIOJI - GRANDE TÓQUIO c 
Dias livres.  
Consultar disponibilidade de ingressos para assistir aos Jogos Olímpicos. 

 -- --    

13 
31/07 

sex 
 -- --    

14 
01/08 

sáb 

HACHIOJI - GRANDE TÓQUIO    FRANKFURT  SÃO PAULO 
Check-out do hotel até as 11h00. Em horário adequado, traslado regular ao aeroporto e assistência no embarque 
do Aeroporto de HANEDA. 
14h05 – Embarque no voo LH 717 com destino a Frankfurt | 18h45 – Chegada ao aeroporto de Frankfurt. 
22h05 – Conexão com o voo LH 506 com destino a Sâo Paulo. 

  -- --      

15 
02/08 
dom 

 SÃO PAULO 
04h55 – Desembarque em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos – Terminal 3. 

-- 

*Voos e horários sujeitos à alteração.  = café da manhã    = almoço    = jantar 
 

 

 

Valores expressos em dólar americano: conversão para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento. 

 
 

 

 PREÇOS DO PACOTE POR PESSOA - HOSPEDAGEM + TRASLADOS + PASSEIOS + REFEIÇÕES   

ACOMODAÇÃO EM QUARTO DUPLO SINGLE TRIPLO TAXAS 

PACOTE TERRESTRE & AÉREO USD 12.000,00 USD 15.500,00 USD11.500,00 USD 133,00 

PACOTE TERRESTRE USD 9.980,00 USD 13.480,00 USD 9.480,00 -- 



 PACOTE JAPÃO QUATRO ESTAÇÕES – GRUPO 5  (15 DIAS / 14 NOITES) 

 GRP5 PROGRAMAÇÃO – INÍCIO EM HACHIOJI (GRANDE TÓQUIO) 

1 
02/08 
dom 

SÃO PAULO  MUNIQUE  
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 
16h55 – Embarque no voo LH 505 (Lufthansa) com destino a Munique.  

-- 

2 
03/08 

seg 

MUNIQUE  TÓQUIO 
9h35 – Chegada a Munique, 
16h40 – Conexão com o voo LH 714 com destino a Tóquio (Aeroporto Internacional de Haneda) 

-- 

3 
04/08 

ter 

 HACHIOJI - GRANDE TÓQUIO (Keio Plaza Hotel Hachioji) 
10h50 – Desembarque no aeroporto de HANEDA. Assistência na chegada e traslado regular ao hotel. Check-in no 
hotel dentro do horário regular e restante do dia livre. 

-- 

4 
05/08 
qua 

HACHIOJI - GRANDE TÓQUIO (Keio Plaza Hotel Hachioji)      
Dias livres.  
Consultar disponibilidade de ingressos para assistir aos Jogos Olímpicos. 

 -- --    

5 
06/08 

qui 
 -- --    

6 
07/08 

sex 

HACHIOJI (GRANDE TÓQUIO) / SHIN-FUJI / QUIOTO (Miyako Hotel Kyoto Hachijo)     
Partida para a região dos lagos ao redor do Monte Fuji (3.776 metros) para visita à 5ª Estação do Monte Fuji, a base 

situada a 2.300 metros de altitude para a escalada da icônica montanha, e visita a Oshino Hakkai, uma encantadora vila 

turística com oito diferentes piscinas d’água, resultantes de erupções históricas e atividades vulcânicas. A seguir, traslado 
para a estação Shin-Fuji. Viagem de trem-bala com destino a Quioto. Chegada e caminhada até o hotel.  

  --    

7 
08/08 

sáb 

QUIOTO / NARA / QUIOTO (Miyako Hotel Kyoto Hachijo)   
Dia de passeio incluindo, em Quioto, o Santuário Fushimi Inari com seus milhares de portais avermelhados e Kinkakuji 
(Pavilhão Dourado); e, em Nara, o parque repleto de cervos sagrados e o Templo Todaiji que abriga o Buda Gigante. 

  --    

8 
09/08 
dom 

QUIOTO (Miyako Hotel Kyoto Hachijo) 
Pela manhã, passeio incluindo o Templo Kiyomizu e sua bela varanda de madeira construída sem uso de pregos e o 
popular Mercado Nishiki. Tarde livre. À noite, caminhada pelo tradicional bairro de gueixas Ponto-cho e jantar típico 
em restaurante local. 

 --    

9 
10/08 

seg 

QUIOTO / KANAZAWA (Ana Crowne Plaza Hotel)         
Traslado à estação de Quioto e viagem de trem-expresso com destino a Kanazawa. Chegada e passeio pela cidade 
feudal visitando o Mercado de Pescados Omicho, o antigo bairro de samurais Chaya Machi e o Jardim Kenrokuen, um 
dos mais belos do Japão, com término no hotel.  

  --    

10 
11/08 

ter 

KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA / TERMAS DE GERO (Suimeikan ryokan)   
Saída do hotel com destino às Termas de Gero, com parada na vila histórica de Shirakawago (Patrimônio da 
Humanidade) e em Takayama para caminhar pela tradicional rua comercial Kamisanno-machi. Ao chegar às Termas 
de Gero, traslado para um ryokan (hotel tradicional), onde se terá oportunidade de vivenciar uma experiência cultural 
relaxando em onsen (águas termais) e apreciando o kaiseki ryori, jantar típico japonês.  

     

11 
12/08 
qua 

TERMAS DE GERO / NARAI-JUKU / MATSUMOTO / AZUMINO (Ambient Azumino Hotel) 
Partida para uma visita à vila histórica de Narai. Continuação para a cidade de Matsumoto para conhecer um dos mais 
belos e completos castelos do Japão e, a seguir, traslado para o resort localizado aos pés dos alpes japoneses em 
Azumino. 

     

12 
13/08 

qui 

AZUMINO / KATSUNUMA / TÓQUIO (Keio Plaza Hotel Tokyo) 
Saída para a fazenda de plantação de wasabi (raiz-forte) Wasabi Daio para conhecer o local que foi cenário de filme 
do premiado cineasta Akira Kurosawa. Prosseguimento para as famosas vinícolas de Katsunuma para participar de 
uma experiência de degustação de vinho e conhecer um vinhedo e uma adega.  Término da viagem no hotel em 
Tóquio.  

  --   

13 
14/08 

sex 
TÓQUIO (Keio Plaza Hotel Tokyo)   
Dia de passeio em Tóquio incluindo as suas principais atrações turísticas.  

  --    

14 
15/08 

sáb 

TÓQUIO  MUNIQUE  SÃO PAULO    
Check-out do hotel até as 11h00. Em horário adequado, traslado regular ao aeroporto e assistência no embarque do 
Aeroporto de HANEDA. 
12h35 – Embarque no voo LH 715 com destino a Munique | 17h15 – Chegada a Munique. 
22h30 – Conexão com o voo LH 504 com destino a São Paulo. 

 -- --    

15 
16/08 
dom 

 SÃO PAULO 
05h40 – Desembarque em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

-- 

*Voos e horários sujeitos à alteração.     = café da manhã    = almoço    = jantar  
 

Valores expressos em dólar americano: conversão para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento. 

 
 
 

 
 
 

 PREÇOS DO PACOTE POR PESSOA - HOSPEDAGEM + TRASLADOS + PASSEIOS + REFEIÇÕES   

ACOMODAÇÃO EM QUARTO DUPLO SINGLE TRIPLO TAXAS 

PACOTE TERRESTRE & AÉREO USD 12.000,00 USD 15.500,00 USD11.500,00 USD 133,00 

PACOTE TERRESTRE USD 9.980,00 USD 13.480,00 USD 9.480,00 -- 



 
 
 

 
 
 
 

 

VOU PARA TÓQUIO 
JAPÃO 2020 

24 de julho a 9 de agosto  
 

CONDIÇÕES DOS PACOTES TERRESTRES 
 

SERVIÇOS INCLUSOS  
 

 Passagem aérea ida e volta, conforme mencionado no roteiro; 

 Pernoites nos hotéis mencionados ou em similares, conforme programação dos pacotes Japão Quatro Estações, Japão Rota 

Clássica, Japão Rota Expressa, Japão Rota Dourada e de acordo com a opção nos pacotes Tokyo City e Tokyo City com Quioto; 

 Taxas e impostos de hospedagem e café da manhã em estilo buffet diariamente nos hotéis;  

 Recepção nos aeroportos de chegada ao Japão por assistente bilíngue e traslados de/para hotel em serviço regular; 

 Passeios citados no programa com guia local falando português ou espanhol em todos os pacotes exceto no pacote Rota 

Dourada que inclui guia local falando inglês, português ou espanhol; 

 Ingressos dos pontos turísticos e refeições, conforme indicados nos roteiros; 

 Passagem de trem-bala e trem expresso em classe turística em todos os pacotes, de acordo com os itinerários, exceto no 

pacote Japão Rota Dourada que inclui em primeira classe; 

 SUICA CARD com carga de 10.000 ienes para deslocamentos nos transportes públicos dentro da Região Metropolitana de 

Tóquio; 

 Chip SIM CARD local com 3Gb de dados; 

 Seguro de viagem Travel Ace com cobertura de até USD 60.000,00 em todos os pacotes, exceto no pacote Japão Rota Dourada 

que inclui cobertura de até USD 150.000,00, para despesa médico-hospitalar.  
 

 

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS  
 

 Ingressos dos jogos; 

 Despesa de visto consular; 

 Passeios e refeições não citados no programa; 

 Extras nos hotéis como lavanderia, telefonia fixa, serviço de quarto etc. 
 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 
 

 À vista, em depósito ou transferência bancária, com 5% de desconto; 
 No cartão de crédito de pessoa física AMEX, ELO, VISA ou MASTERCARD: 20% à vista (em depósito ou transferência bancária) e 

o saldo em até 10 vezes sem juros. 
  

 
 

 

CONCIERGE CENTURY TRAVEL COM ATENDIMENTO EM PORTUGUÊS EM TÓQUIO 
 

       PROCURE SEU AGENTE DE VIAGEM! 
 

               
               
               
               
               
               
                

 

CENTURY TRAVEL – TOUR OPERATOR 
 

A especialista em Japão & Oriente 

 

www.centurytravel.com.br 


