
MIKATOUR OKUHIDA ONSEN 2020 
Pacote regular em espanhol – 11 dias (10 noites) 
 

Dia 1 – TÓQUIO 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Narita ou de Haneda. Após os 
procedimentos de imigração e alfândega, recepção pelo assistente falando 
espanhol seguido de traslado regular ao hotel na cidade de Tóquio. Chegada 
ao hotel e restante do dia livre. Check-in no hotel a partir das 15h00.  
 

Dia 2 – TÓQUIO 
Café da manhã no hotel. Às 09h00, encontro com o guia falando espanhol e 
partida para um dia de passeio em Tóquio. Visitaremos a Torre de Tóquio(*) e 
o Santuário de Meiji. De dentro do ônibus poderemos avistar a Praça do 
Palácio Imperial e o Templo Asakusa Kannon com suas lojas de suvenires. 
Almoço em restaurante local. Retorno para o hotel. 
 

Dia 3 – TÓQUIO  
Café da manhã no hotel. Dia livre.  
** Consulte passeio opcional para Nikko com almoço  
Por volta das 07h30, encontro com o guia falando espanhol e traslado para 
Nikko utilizando transporte público, veículo privativo, táxi ou Tour Regular com 
guias falando inglês, mas sempre acompanhados pelo guia falando espanhol, 
dependendo da quantidade de passageiros. Chegada a Nikko e início do 
passeio visitando o Santuário Toshogu(*), o Lago Chuzenji e as Cascatas Kegon 
(elevador não incluso). Almoço incluso. Retorno ao hotel em Tóquio por volta 
das 19h00. Nota: Na temporada de alta estação as visitas ao Lago Chuzenji e as 
Cascatas Kegon poderão ser substituídas por outras atrações, devido ao tráfego pesado. 
No caso da operação do passeio for em Tour Regular, as visitas podem ser substituídas 
segunda as condições do Tour Regular. 
 

Dia 4 – TÓQUIO / MT. FUJI / MATSUMOTO  
Café da manhã no hotel. Às 08h00 encontro com o guia espanhol e início do 
passeio pelo Mt. Fuji com uma subida pela estrada Fuji Subaru Line em direção 
à 5ª estação localizada a 2.305 metros acima do nível do mar, onde você pode 
apreciar a paisagem. Após uma caminhada pela 5ª estação, continuaremos a 
visita em uma adega de saquê(*) para uma degustação especial. Almoço em 
restaurante local. Partida do Monte Fuji para Matsumoto. Chegada ao hotel 
em Matsumoto. Nota: É muito difícil ver o topo do Monte Fuji em qualquer época do 
ano e especialmente no verão, porque geralmente está nublado. 
 

Dia 5 – MATSUMOTO / KAMIKOCHI (ALPES JAPONESES) / OKUHIDA 
Café da manhã no hotel. Às 08h30, encontro com o guia falando espanhol e 
partida para conhecer o Castelo de Matsumoto(*), considerado Tesouro 
Nacional do Japão. Partida para a área de Kamikochi localizado no Parque 
Nacional Chubu Sangaku nos Alpes japoneses. Faremos uma curta caminhada 
de aproximadamente (30 min.), onde poderemos desfrutar de uma das mais 
belas paisagens do Japão e atravessar a famosa ponte "Kappabashi". Almoço 
em restaurante local. Chegada a Okuhida, famosa por seus "onsen" (fontes 
termais), cercada pelos Alpes japoneses. Tempo livre para desfrutar do onsen 
ao ar livre ou interno. Jantar japonês no hotel.  
 

Dia 6 – OKUHIDA / TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO / KANAZAWA 
Café da manhã no hotel. Às 08h00, encontro com o guia falando espanhol 
para em seguida embaracar em um teleférico(*) para ter uma bela vista dos 
Alpes japoneses. Partida de Okuhida em direção a Takayama para conhecer a 
rua comercial de Kami Sannomachi. Almoço em um restaurante. 
Prosseguimento em visita à Vila de Shirakawago e suas antigas residências 

Gassho-zukuri(*), Patrimônio da Unesco. Seguiremos para a cidade de 
Kanazawa. Chegada e traslado para o hotel em Kanazawa. Nota: Por motivos de 
manutenção, o teleférico de Shinhodaka será fechado do dia 27 de maio de 2020 a 
meados de julho de 2020. Por esse motivo, substituiremos a subida do teleférico pela 
visita ao local onde os carros alegóricos estão localizados em Takayama (Yatai Kaikan). 
Serão afetadas as saídas de 2 de junho e 7 de julho de 2020. 
 

Dia 7 – KANAZAWA 
As malas serão transportadas separadamente para o hotel em Quioto. Recomenda-se 
separar em uma mala de mão troca de roupa para 1 dia. Café da manhã no hotel. Às 
09h00, encontro com o guia falando espanhol e início de passeio para 
conhecer o Bairro de Nagamachi onde se encontra a antiga residência de 
samurais da família Nomura(*), o famoso Jardim Kenrokuen(*) -  considerado 
um dos três jardins mais bonitos do Japão -, onde desfrutaremos de uma 
Cerimônia do Chá (*), o Mercado de Oumicho e o Bairro Higashi-Chayagai. Em 
seguida, traslado ao hotel.  
 

Dia 8 – KANAZAWA / QUIOTO  
Café da manhã no hotel. Às 09h00, encontro com o guia falando espanhol 
seguido de traslado para a estação de trem de Kanazawa. Partida em trem 
expresso “Thunderbird” para Quioto. Chegada a Quioto e início do passeio 
para conhecer o Templo Sanjusangendo(*), que abriga 1001 estátuas da 
deusa Kannon. Almoço em um restaurante. À tarde, continuaremos a visita 
para conhecer o Templo Kinkakuji (Pavilhão Dourado)(*) e o Templo 
Kiyomizu(*). A seguir, traslado ao hotel em Quioto. 
 

Dia 9 – QUIOTO / NARA /QUIOTO  
Café da manhã no hotel. Às 08h00, encontro com o guia falando espanhol no 
lobby do hotel para visitar o Santuário Xintoísta Fushimi Inari. Prosseguimento 
para a cidade de Nara para conhecer o Templo Todaiji com sua enorme 
imagem de Buda(*) e o Parque dos Cervos  Sagrados. Retorno para o hotel em 
Quioto. À tarde livre. 
 

Dia 10 – QUIOTO 
Café da manhã no hotel. Dia livre. 
** Consulte passeio opcional para Hiroshima & Miyajima 
Às 8h30, encontro com guia falando espanhol seguido de traslado para a 
estação de trem de Quioto. Embarque no trem-bala “Nozomi” com destino a 
Hiroshima onde visitaremos Parque e Museu Memorial da Paz(*), a Cúpula da 
Bomba Atômica e o Santuário Xintoísta de Itsukushima(*) na Ilha de Miyajima. 
Almoço incluso. Retorno para Quioto de trem-bala “Nozomi” com término do 
passeio no hotel em Quioto. Nota:  Uma restauração do Santuário Itsukushima está 
em andamento (2019-2020). O famoso portão "torii" no mar está coberto por andaimes, 
pois está sendo restaurado. Segundo as informações atuais, (setembro de 2019) ainda 
não há data prevista para sua conclusão. O meio de transporte para este passeio 
depederá da quantidade de participantes (transporte público, veículo privativo ou táxi).   
 

Dia 11 – QUIOTO / OSAKA 
Café da manhã no hotel. Check-out no horário regular do hotel. Encontro no 
lobby do hotel e traslado para o Aeroporto Internacional de Kansai ou Itami, 
em serviço regular com assistente falando espanhol. Nota:  O quarto no hotel de 
Quioto estará disponível até as 12h00. 
 

 
 

HOTÉIS PREVISTOS  SAÍDAS 2020 ÀS TERÇAS 
CIDADES HOTÉIS  MAIO 5B 19B  

TÓQUIO GRAND PRINCE HOTEL TAKANAWA  JUNHO 2A   
MATSUMOTO HOTEL KAGETSU ou BUENA VISTA  JULHO 7B   
OKUHIDA ONSEN YAMANO HOTEL (RYOKAN) <quarto ocidental>  SETEMBRO 8A 22A 29B 
KANAZAWA KANAZAWA TOKYU HOTEL  OUTUBRO 13C 20C  
QUIOTO HOTEL NIKKO PRONCESS KYOTO      
Notas: Não é comum na maioria dos hotéis no Japão a disponibilidade de cama de casal na 
categoria standard; pode-se solicitar cama de casal que ficará sujeita à disponibilidade do 
hotel, sem garantia de confirmação. 

     
    
    

 

 

PREÇOS POR PESSOA EM DÓLAR AMERICANO - mínimo de 2 pessoas  NOITES ADICIONAIS EM TÓQUIO / POR PESSOA 
TEMPORADA INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO  TEMPORADA INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO 

A USD 6.410,00 USD 4.585,00 USD 4.440,00  A USD 395,00 USD 235,00 USD 210,00 
B USD 6.930,00 USD 4.835,00 USD 4.685,00  B USD 420,00 USD 250,00 USD 225,00 
C USD 7.175,00 USD 4.955,00 USD 4.810,00  C USD 435,00 USD 260,00 USD 235,00 

Desconto para crianças de 6 a 11 anos: USD 170,00      
*Tarifa para crianças menores de 6 anos: USD 145,00. A criança deverá dividir a cama nos 
hotéis com um adulto. As refeições, assentos nos trens e ônibus não estão inclusos. Se 
houver necessidade de algum desses serviços, será aplicada a tarifa de criança (6 a 11 anos). 

 NOITES ADICIONAIS EM QUIOTO / POR PESSOA 
 TEMPORADA INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO 
 A USD 325,00 USD 185,00 USD 185,00 

  B USD 395,00 USD 235,00 USD 225,00 
UPGRADE PARA QUARTO JAPONÊS EM OKUHIDA  

PREÇO POR PESSOA 
 C USD 570,00 USD 235,00 NÃO DISPONÍVEL 
 NOITES ADICIONAIS EM TÓQUIO & QUIOTO - Preços não válidos para os seguintes períodos: 

INDIVIDUAL DUPLO  Tóquio: 25abr-05mai, 19-21set,21-24nov e todos os sábados; Quioto: 25abr-05mai, 19-
21set,21-24nov e todos os sábados USD 210,00 USD 125,00  



 
 
 

PASSEIOS OPCIONAIS / POR PESSOA - mínimo de 2 pessoas 
Tour Opcional 

(Mínimo de 2 participantes) 
Adulto Crianças de 

6 a 11 anos 

3º Dia – Tour para Nikko com almoço USD 345,00 USD 330,00 

10º Dia – Tour para Hiroshima & Miyajima USD 585,00 USD 450,00 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
1. CHECK-IN: Horário do check-in, a partir das 15h00. 
2. EARLY CHECK-IN: Suplemento para early check-in tem o mesmo preço de uma noite extra (pré tour); sujeito a disponibilidade. 
3. LATE CHECK-OUT: Suplemento para late check-out tem o mesmo preço de uma noite extra (pós tour); sujeito a disponibilidade. 
4. FUMANTES / NÃO FUMANTES: A preferência por quarto fumante ou não fumante deverá ser solicitadas com antecedência, embora não haja garantia de 
confirmação pois estará sujeita à disponibilidade do hotel. 
5. ACOMODAÇÃO: 
* O quarto triplo será twin com 1 cama extra. A terceira cama poderá ser menor ou sofá cama. Não se garante o quarto triplo até o recebimento da confirmação 
dos hotéis. 
* O quarto em Okuhida Onsen é de estilo ocidental. O plano UP-GRADE possui piso de tatami (piso japonês) e eles dormem no futon. 
6. PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA: Muitos hotéis, veículos e pontos turísticos do Japão não estão adaptados para cadeiras de rodas, por isso, é 
imprescindível consultar e notificar sobre a necessidade de cadeira de rodas no momento da reserva. 
7. ÁGUAS TERMAIS "ONSEN": Por motivos culturais, não são aceitas pessoas com tatuagens; pessoas com tatuagens menores poderão cobri-las com gazes, mas 
pessoas com tatuagens grandes poderão não ser aceitas nos ONSEN. 
8. INTOLERÂNCIA ALIMENTÍCIA: Casos de alergias, intolerâncias, pessoas vegetarianas e outros tipos de restrições devem ser comunicados antes da chegada ao 
Japão, ainda que não se possa garantir nenhum tipo de dieta, menu ou trato especial. 
9. CAFÉ DA MANHÃ: Para os voos com saída de Narita ou Haneda antes das 11h30 não haverá tempo para tomar o café da manhã e nesses casos não haverá 
reembolso do valor do café da manhã. 
10. TRASLADOS: 
* Para os voos com chegada entre as 22h00 e 06h30 em Kansai, será cobrado um adicional de US$ 85,00 por pessoa para o traslado até o hotel.  
* Para os voos de saída entre 23h00 e 10h00 de Osaka (Kansai/Itami), entre 01h00 e 09h30 de Narita e entre 01h00 e 08h30 de Haneda, será cobrado um adicional 
de US$ 85,00 por pessoa para o traslado até o hotel. 
11. PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DE RESERVA: As reservas deverão ser solicitadas até 22 dias antes da chegada ao Japão. 
12. POLITICA DE CANCELAMENTO: 
* Cancelamentos até 30 dias antes do início dos serviços:  sem multa  
* Cancelamentos entre 29 e 25 dias antes do início dos serviços: multa de 20% do valor do pacote. 
* Cancelamentos entre 24 e 18 dias antes do início dos serviços: multa de 40% do valor do pacote. 
*Cancelamentos entre 17 e 10 dias antes do início dos serviços: multa de 60% do valor do pacote.   
* Cancelamentos após esses períodos: multa de 100% do valor do pacote. 
13. OUTROS:  
*Caso algum passageiro prejudique a operação dos tours ou cause problemas ao restante do grupo, o mesmo será obrigado a abandonar o grupo sem nenhum 
tipo de desconto ou reembolso pelos serviços não utilizados. 

 
 

O PACOTE INCLUI 
1. REFEIÇÕES INCLUSAS: Café da manhã (10) | Almoço (5) | Jantar (1) 
2. TRASLADOS: Traslado de chegada (Aeroporto de Narita/Haneda - Hotel em Tóquio): Serviço regular com assistente em espanhol; Traslado de saída (Hotel em 
Quioto - Aeroporto de Kansai/Itami): serviço regular com assistência em espanhol; para noites adicionais pré & pós tour, os traslados serão ajustados, sem custos 
adicionais, de acordo com as datas de chegada & saída desde que sejam reservados os mesmos hotéis do pacote. Para traslados de / para hotéis diferentes do 
pacote haverá cobrança de valor adicional. 
3. TRENS: Assentos reservados em classe turística. 
4. PASSEIOS: Em carro, mini-bus, ônibus, táxi ou transporte público, dependendo da quantidade de passageiros, sempre acompanhados por guia espanhol de 
acordo com o itinerário. Ingressos inclusos aos monumentos especificados (*). 
5. GUIAS / ASSISTENTES: Guias / Assistentes locais falando espanhol durante todo o roteiro, exceto nos trajetos de trem e nos dias livres. 
6. TRASLADOS DE BAGAGEM: 1 mala de até 23kg por pessoa. Suplemento de JPY 3.000 por mala adicional a ser pago no Japão. 

O PACOTE NÃO INCLUI 
1. DESPESAS NÃO INCLUSAS: Bebidas, refeições não mencionadas como inclusas e outros gastos adicionais. 
2. GORJETAS: As gorjetas para motoristas e guias são voluntárias. 


