
PACOTE JAPÃO ROTA CLÁSSICA – GRUPO 2 (13 DIAS / 12 NOITES) 

 GRP2 PROGRAMAÇÃO – INÍCIO EM OSAKA  

1 
18/07 

sáb 

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

-- 

2 
19/07 
dom 

ZURIQUE  OSAKA 
10h30 – Chegada a Zurique. 
13h – Conexão com o voo LX 158 com destino a Osaka (Aeroporto Internacional de Kansai). 

-- 

3 
20/07 

seg 

  OSAKA (Sheraton Miyako Hotel Osaka) 
8h15 – Desembarque no aeroporto de KANSAI. Assistência na chegada e traslado regular ao hotel. Check-in no hotel 
dentro do horário regular e restante do dia livre. 

-- 

4 
21/07 

ter 

OSAKA (Sheraton Miyako Hotel Osaka) 
Pela manhã, passeio pela segunda maior cidade do Japão incluindo o Mercado Kuromon, um dos principais 
mercados de alimentos de Osaka, o Aquário Kaiyukan, espetacular aquário de renome mundial que recria o 
ambiente natural do habitat dos animais aquáticos, e a famosa aérea de compras, restaurantes e entretenimento 
de Dotonbori. Tarde livre.  

  --    

5 
22/07 
qua 

OSAKA / KOBE / HIMEJI / HIROSHIMA (Sheraton Grand Hiroshima Hotel)  
Saída para Kobe para visitar uma fábrica de saquê e o Parque Meriken, localizado à beira-mar na região portuária 
da cidade. Continuação para Himeji para conhecer o “Castelo da Garça Branca” e, a seguir, traslado à estação para 
embarque em trem-bala com destino a Hiroshima. Chegada e caminhada até o hotel.  

  --    

6 
23/07 

qui 

HIROSHIMA / MIYAJIMA / HIROSHIMA / QUIOTO (Miyako Hotel Kyoto Hachijo)      
Dia de visita incluindo o Santuário Itsukushima, na Ilha de Miyajima -  uma das mais belas paisagens do Japão -, e, 
em Hiroshima, o Parque Memorial da Paz e museu e a Cúpula da Bomba Atômica. A seguir, traslado à estação para 
embarque em trem-bala com destino a Quioto. Chegada e traslado ao hotel. 

  --    

7 
24/07 

sex 

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

  --    

8 
25/07 

sáb 

QUIOTO (Miyako Hotel Kyoto Hachijo)   
Pela manhã, visita ao Templo Kiyomizu, famoso pela varanda de madeira construída sem uso de pregos, e ao bairro 
das gueixas Ponto-cho. Parada no Mercado Nishiki para os passageiros que quiserem desembarcar para conhecer o 
mercado e retorno ao hotel. Restante do tempo livre. 

 -- --    

9 
26/07 
dom 

QUIOTO / MISHIMA / GOTEMBA / HACHIOJI - GRANDE TÓQUIO (Keio Plaza Hotel Hachioji)      
Caminhada até a estação de Quioto e viagem de trem-bala para Mishima. Chegada a Mishima e traslado para 
Tóquio, passando pela rodovia às margens do Monte Fuji e Lago Kawaguchi, com parada no caminho para almoço 
(não incluso) e no Gotemba Outlet Premium. Chegada ao hotel em Hachiioji, na Grande Tóquio.  

 -- --    

10 
27/07 

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

 -- --    

11 
28/07 

ter 
 -- --    

12 
29/07 
qua 

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 a Frankfurt. 
22h05 – Conexão com o voo LH 506 com destino a São Paulo.  

 -- --    

13 
30/07 

qui 
 SÃO PAULO 
4h55 – Desembarque em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

-- 

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

 

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 10.380,00 USD 13.880,00 USD 9.880,00 USD 132,00 

PACOTE TERRESTRE USD 7.980,00 USD 11.480,00 USD 7.480,00 -- 



PACOTE JAPÃO ROTA CLÁSSICA – GRUPO 4 (13 DIAS / 12 NOITES) 

 GRP4 PROGRAMAÇÃO – INÍCIO EM OSAKA  

1 
24/07 

sex 

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

-- 

2 
25/07 

sáb 

MUNIQUE  OSAKA 
09h35 – Chegada a Munique. 
12h15 – Conexão com o voo LH 742 com destino a Osaka (Aeroporto Internacional de Kansai). 

-- 

3 
26/07 
dom 

  OSAKA (Sheraton Miyako Hotel Osaka) 
6h20 – Desembarque no aeroportou de KANSAI. Assistência na chegada e traslado regular ao hotel. Check-in no 
hotel dentro do horário regular e restante do dia livre. 

-- 

4 
27/07 

seg 

OSAKA (Sheraton Miyako Hotel Osaka) 
Pela manhã, passeio pela segunda maior cidade do Japão incluindo o Mercado Kuromon, um dos principais 
mercados de alimentos de Osaka, o Aquário Kaiyukan, espetacular aquário de renome mundial que recria o 
ambiente natural do habitat dos animais aquáticos, e a famosa aérea de compras, restaurantes e entretenimento 
de Dotonbori. Tarde livre.  

  --    

5 
28/07 

ter 

OSAKA / KOBE / HIMEJI / HIROSHIMA (Sheraton Grand Hiroshima Hotel)  
Saída para Kobe para visitar uma fábrica de saquê e o Parque Meriken, localizado à beira-mar na região portuária 
da cidade. Continuação para Himeji para conhecer o “Castelo da Garça Branca” e, a seguir, traslado à estação para 
embarque em trem-bala com destino a Hiroshima. Chegada e caminhada até o hotel.  

  --    

6 
29/07 
qua 

HIROSHIMA / MIYAJIMA / HIROSHIMA / QUIOTO (Miyako Hotel Kyoto Hachijo)      
Dia de visita incluindo o Santuário Itsukushima, na Ilha de Miyajima -  uma das mais belas paisagens do Japão -, e, 
em Hiroshima, o Parque Memorial da Paz e museu e a Cúpula da Bomba Atômica. A seguir, traslado à estação para 
embarque em trem-bala com destino a Quioto. Chegada e traslado ao hotel. 

  --    

7 
30/07 

qui 

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

  --    

8 
31/07 

sex 

QUIOTO (Miyako Hotel Kyoto Hachijo)   
Pela manhã, visita ao Templo Kiyomizu, famoso pela varanda de madeira construída sem uso de pregos, e ao bairro 
das gueixas Ponto-cho. Parada no Mercado Nishiki para os passageiros que quiserem desembarcar para conhecer o 
mercado e retorno ao hotel. Restante do tempo livre. 

 -- --    

9 
01/08 

sáb 

QUIOTO / MISHIMA / GOTEMBA / HACHIOJI - GRANDE TÓQUIO (Keio Plaza Hotel Hachioji)      
Caminhada até a estação de Quioto e viagem de trem-bala para Mishima. Chegada a Mishima e traslado para 
Tóquio, passando pela rodovia às margens do Monte Fuji e Lago Kawaguchi, com parada no caminho para almoço 
(não incluso) e no Gotemba Outlet Premium. Chegada ao hotel em Hachiioji, na Grande Tóquio.  

 -- --    

10 
02/08 
dom 

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

 -- --    

11 
03/08 

seg 
 -- --    

12 
04/08 

ter 

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 a Frankfurt. 
22h05 – Conexão com o voo LH 506 com destino a São Paulo.  

 -- --    

13 
05/08 
qua 

 SÃO PAULO 
4h55 – Desembarque em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

-- 

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

 

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 9.900,00 USD 13.400,00 USD 9.400,00 USD 146,00 

PACOTE TERRESTRE USD 7.980,00 USD 11.480,00 USD 7.480,00 -- 



PACOTE JAPÃO ROTA CLÁSSICA – GRUPO 6 (13 DIAS / 12 NOITES) 

 GRP6 PROGRAMAÇÃO – INÍCIO EM HACHIOJI (GRANDE TÓQUIO) 

1 
05/08 
qua 

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

-- 

2 
06/08 

qui 

ZURIQUE  TÓQUIO 
10h30 – Chegada a Zurique. 
13h – Conexão com o voo LX 160 com destino a Tóquio (Aeroporto Internacional de Narita). 

-- 

3 
07/08 

sex 

  HACHIOJI - GRANDE TÓQUIO (Keio Plaza Hotel Hachioji)    
07h40 – 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 
08/08 

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

 -- --    

5 
09/08 
dom 

 -- --    

6 
10/08 

seg 

HACHIOJI (GRANDE TÓQUIO) / GOTEMBA / MISHIMA / QUIOTO (Miyako Hotel Kyoto Hachijo)   
Saída do hotel e traslado para a estação de trem de Mishima, passando pela rodovia às margens do Monte Fuji e 
Lago Kawaguchi, com parada no caminho para almoço (não incluso) e no Gotemba Premium Outlet. Ao chegar, 
embarque em trem-bala com destino a Quioto. Chegada e caminhada até o hotel.  

 -- --    

7 
11/08 

ter 

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

  --    

8 
12/08 
qua 

QUIOTO (Miyako Hotel Kyoto Hachijo) 
Pela manhã, visita ao Templo Kiyomizu, famoso pela varanda de madeira construída sem uso de pregos, e ao 
bairro das gueixas Ponto-cho. Parada no popular Mercado Nishiki para desembarque dos passageiros que 
quiserem conhecer o mercado e retorno ao hotel. Restante do tempo livre. 

 -- --    

9 
13/08 

qui 

QUIOTO / HIROSHIMA / MIYAJIMA / HIROSHIMA (Sheraton Grand Hiroshima Hotel) 
Saída do hotel e embarque em trem-bala com destino a Hiroshima. Chegada e visita incluindo o Santuário 
Itsukushima, na Ilha de Miyajima -  uma das mais belas paisagens do Japão -, e, em Hiroshima, o Parque Memorial 
da Paz e museu e a Cúpula da Bomba Atômica. Traslado ao hotel.  

  --    

10 
14/08 

sex 

HIROSHIMA / HIMEJI / KOBE / OSAKA (Sheraton Miyako Hotel Osaka) 
Saída do hotel e embarque em trem-bala com destino a Himeji. Chegada e visita ao “Castelo da Garça Branca”. 
Prosseguimento para Kobe em ônibus para conhecer uma fábrica de saquê e o Parque Meriken, localizado à beira-
mar na região portuária da cidade. A seguir, traslado para hotel em Osaka.  

  --    

11 
15/08 

sáb 

OSAKA (Sheraton Miyako Hotel Osaka)   
Pela manhã, passeio pela segunda maior cidade do Japão incluindo o Mercado Kuromon, um dos principais 
mercados de alimentos de Osaka, o Aquário Kaiyukan, espetacular aquário de renome mundial que recria o 
ambiente natural do habitat dos animais aquáticos, e a famosa aérea de compras, restaurantes e entretenimento 
de Dotonbori. Tarde livre.  

  --    

12 
16/08 
dom 

OSAKA  ZURIQUE  SÃO PAULO 
Check-out do hotel até as 11h. Em horário adequado, traslado regular ao aeroporto e assistência no embarque 
do Aeroporto e KANSAI. 
10h05 – Embarque no voo LX 159 com destino a Zurique | 15h45 – Chegada ao aeroporto de Zurique. 
22h40 – Conexão com o voo LX 92 com destino a São Paulo 

 -- --    

13 
17/08 

seg 
 SÃO PAULO 
05h30 – Desembarque em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

-- 

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

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 10.020,00 USD 13.520,00 USD 9.520,00 USD 118,00 

PACOTE TERRESTRE USD 7.980,00 USD 11.480,00 USD 7.480,00 -- 



 
 
 
 
 

 

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 


