VAMOS NIPPON TOUR 2020
Pacote regular em espanhol – 10 dias (9 noites)
Dia 1 – OSAKA / QUIOTO
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai ou de Itami.
Após os procedimentos de imigração e alfândega,
recepção pelo assistente falando inglês ou espanhol e
traslado regular ao hotel em Quioto.
Dia 2 – QUIOTO
Café da manhã. Às 8h30, encontro com o guia falando
espanhol e partida para um dia de passeio em Quioto para
conhecer Arashiyama, o Templo Tenryuji e seu belo jardim
japonês, o Templo Kinkakuji (“Pavilhão Dourado”), o
Castelo Nijo e Gion, o bairro das gueixas. Almoço incluso.
Retorno para o hotel.
Dia 3 – QUIOTO
Café da manhã. Dia livre. Consulte passeio opcional para
Fushimi & Nara.
Dia 4 – QUIOTO / KANAZAWA
Às 07h20 uma mala por pessoa será despachada do hotel
de Quioto para o hotel em Takayama. Recomenda-se
separar em uma mala de mão troca de roupa para um dia.
Café da manhã. Às 08h00, encontro no lobby do hotel com
guia local falando espanhol e traslado à estação de trem de
Quioto. Embarque no trem expresso Thunder Bird com
destino a Kanazawa. Chegada a Kanazawa e visita ao
belíssimo Jardim Kenrokuen, à Casa da Família Nomura, ao
Bairro de Nagamachi, e a Higashi Chaya Machi, antigo
bairro preservado. Almoço incluso. Traslado para hotel em
Kanazawa.
Dia 5 – KANAZAWA / GOKAYAMA / TAKAYAMA
Café da manhã. Às 09h30, encontro no lobby do hotel com
guia local falando espanhol e saída para Gokayama.
Chegada e visita a
uma das casas tradicionais
(Gasshozukuri). Teremos também a oportunidade de fazer
papel artesanal tradicional de estilo japonês. Em seguida,
traslado para Takayama para visita à tradicional rua de
comércio Kamisanno-machi e ao Museu do Festival de
Takayama Yatai Kaikan. Almoço e Jantar incluso. Traslado
para hotel em Takayama.
Dia 6 – TAKAYAMA / TSUMAGO / NAGOYA / HAKONE
Às 07h20 uma mala por pessoa será despachada do hotel
de Takayama para o hotel em Tóquio. Recomenda-se
separar em uma mala de mão troca de roupa para um dia.
Café da manhã. Às 08h00, encontro com o guia falando
espanhol e visita ao mercado Matinal em Takayama. A
seguir, partida em direção a Tsumago, uma das mais bem
preservadas cidades do período Edo. Visita a uma antiga
casa de Samurai Waki Honjin. Traslado para a estação de
Nakatsugawa para embarque em trem expresso Shinano
com destino a Nagoya. Chegada a Nagoya e embarque em
trem-bala com destino a Odawara. Chegada e traslado para
o hotel. À noite, jantar no hotel. Nota: Caso os bilhetes de
trem expresso Shinano estejam esgotados, serão
transferidos para Nagoya diretamente em ônibus privativo.

Dia 7 – HAKONE / TÓQUIO
Café da manhã. Às 08h30, partida do hotel e início do
passeio em Hakone com guia falando espanhol. Passeio de
teleférico e minicruzeiro pelo Lago Ashi. Almoço incluso.
Após a visita, saída para Tóquio e visita à Torre de Tóquio.
Traslado para hotel em Tóquio.
Dia 8 – TÓQUIO
Café da manhã. Às 08h30, encontro com o guia falando
espanhol e partida para meio dia de passeio em Tóquio.
Visita aos Jardins do Palácio Imperial, ao Templo Asakusa
Kannon, ao Bairro de Akihabara e ao Bairro de Shibuya,
onde termina o passeio. Retorno ao hotel por conta
própria.
Dia 9 – TÓQUIO
Café da manhã. Dia livre. Consulte passeio opcional para
Nikko.
Dia 10 – TÓQUIO
Café da manhã. Check-out no horário regular do hotel.
Encontro no lobby do hotel com assistente local falando
espanhol e traslado ao Aeroporto de Narita ou Haneda
utilizando veiculo regular.
O PACOTE INCLUI
 9 pernoites em hotel conforme programação ou em
similares;
 Refeições: 9 cafés da manhã, 4 almoços e 2 jantares;
 Traslados e passeios: transporte público (metrô, trem,
ônibus) e carro privativo, dependendo da quantidade de
passageiros;
 Trem-bala: conforme indicado no roteiro, com assentos
reservados em classe turística;
 Guia em Espanhol: nos dias 2, 4, 5, 6, 7 e 8 e nos passeios
opcionais de Fushimi & Nara e Nikko;
 Assistente em Espanhol: nos dias da chegada & saída (Dia
1 e 10).
 Ingressos: inclusos dos pontos turísticos citados no
programa.
 Bagagens: 1 bagagem por pessoa será transportada
separadamente
de
caminhão
no
Dia
4
(Quioto/Takayama) e no dia 6 (Takayama/Tóquio).
NOTAS
 No período das Olimpíadas e Paralimpíadas em Julho e
Agosto, é possível que o itinerário e os meios de
transportes em Tóquio sejam alteradas de acordo com as
regras de trânsito locais;
 Entre os aeroportos e hotéis, as malas serão
transportadas no porta-malas do veículo. Basicamente
somente uma mala por pessoa será permitida (de
tamanho normal / até 23kg).
 Caso a chegada ou saída do Japão ocorrer em horário em
que os ônibus regulares não estejam funcionando,
consultar procedimento de traslado alternativo e valores
adicionais.

HOSPEDAGEM
CIDADE

HOTEL

QUIOTO

HOTEL VISCHIO KYOTO

KANAZAWA

HOTEL MYSTAYS PREMIER KANAZAWA

TAKAYAMA

HOTEL TOKYU STAY TAKAYAMA ou HIDA HOTEL PLAZA

HAKONE

HAKONE HOTEL

TÓQUIO

HYATT REGENCY TOKYO ou HOTEL BELL CLASSIC TOKYO

 Não havendo disponibilidade nos hotéis mencionados, outros hotéis de mesma categoria poderão ser utilizados.
 No Japão, os hotéis dispõem de poucos quartos DUPLO (cama de casal). De forma geral, são utilizados quartos TWIN (duas
camas). Quartos Duplo NÃO estão garantidos. Quarto Triplo: um quarto com duas camas regulares + 1 cama extra de
tamanho menor.
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SAÍDA AOS SÁBADOS – Mínimo de 2 participantes
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PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
INDIVIDUAL
DUPLO

JULHO
01
A
08
A
29
D
DEZEMBRO
09
B

TRIPLO

A

USD 4.060,00

USD 3.340,00

USD 3.280,00

B

USD 4.430,00

USD 3.590,00

USD 3.530,00

C

USD 4.720,00

USD 3.870,00

USD 3.805,00

D

USD 4.910,00

USD 4.020,00

USD 3.950,00

PASSEIOS OPCIONAIS - Mínimo de 2 participantes
FUSHIMI & NARA (DIA 3)
USD 150,00 POR PESSOA (almoço incluso)
Pela manhã, encontro com o guia falando espanhol no lobby do hotel em Quioto e traslado para o passeio utilizando
transporte público, visitando o Santuário Fushimi Inari, famoso pelos seus milhares de portões avermelhados, o Templo
Todaiji com sua enorme imagem de Buda e o Parque de Nara. Retorno ao hotel em Quioto.
NIKKO (DIA 9)
USD 200,00 POR PESSOA (almoço incluso)
Pela manhã, encontro com o guia falando espanhol no lobby do hotel em Tóquio e traslado para Nikko utilizando veículo
privativo. Chegada a Nikko e início do passeio visitando o Santuário Toshogu, o Lago Chuzenji e as Cascatas Kegon. Retorno
ao hotel em Tóquio.

