
                             JAPÃO ROTA DOURADA 2021 
 

                     PACOTE TERRESTRE COM CARRO PRIVATIVO E  
                           GUIA LOCAL FALANDO PORTUGUÊS OU ESPANHOL 

      

       
O melhor do Japão numa viagem exclusiva de 10 dias  

com sua família ou amigos 

   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                       
                      O pacote terrestre inclui 
 

* Pernoite nos hotéis mencionados ou em similares com taxas inclusas 
* Café da manhã nos hotéis, 3 almoços e 1 jantar típico japonês 
* Veículo privativo com guia local falando português ou espanhol para traslados e passeios 
* Bilhete de trem-bala em classe turística 
* Ingresso dos pontos turísticos citados no programa 
* Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 60.000,00.  
 
 

Preços por Pessoa (em dólar americano)  

Acomodação 2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas  5 pessoas 6 pessoas 

Quarto individual USD 14.500 USD 11.500 USD 10.000 USD 9.000 USD 8.300 

Quarto duplo USD 12.500 USD 9.500 USD 8.000 USD 7.000 USD 6.300 

Quarto triplo ----- USD 9.200 USD 7.700 USD 6.700 USD 6.000 

Valores válidos para o ano de 2021, exceto para o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. 
 

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 05 parcelas sem juros nos cartões Visa, Mastercard, Amex e Elo.  

 
Consulte seu Agente de Viagem! 

 

 
 
 
 

                                 Tóquio    

 
 

www.centurytravel.com.br                                   
 

 



 
 

DIA ROTEIRO DE VIAGEM – ABRIL 2021 

1 

...    Osaka   
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai ou de Itami. Após procedimentos de imigração e alfândega, recepção pelo assistente local 
seguido de traslado privativo até o hotel em Osaka.  
Nota: Os quartos estarão disponíveis a partir do horário regular de check-in do hotel (15h). 

2 

Osaka                                                                                                                                    
Café da manhã* Pela manhã, visita ao Castelo de Osaka, construído pelo grande general unificador do Japão Toyotomi Hideyoshi, e a 
Kuromon, mercado público coberto com cerca de 150 lojas. À tarde, passeio utilizando transporte público para visitar a região de 
Dotonbori, distrito comercial, de entretenimento popular e centro gastronômico que, à noite, é iluminado por centenas de luzes de néon 
e placas mecanizadas, incluindo a famosa placa Glico Running Man e Kani Doraku Crab. 
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 Osaka         Nara         Osaka                                                                                                                                      
Café da manhã* Partida para a cidade de Nara, localizada a menos de uma hora de Osaka. Devido ao seu passado de primeira capital 
permanente do Japão, Nara tem muitos tesouros históricos e foi um centro de florescimento cultural de forte influência da China.  Visita 
ao Templo Todaiji com sua enorme imagem de Buda e ao Parque de Nara, imensa área verde por onde circulam livremente mais de  1.200 
cervos que são protegidos como tesouro nacional.  Almoço incluso. Prosseguimento para Quioto, a capital imperial que durou mais de mil 
anos (de 794 a 1868) e deixou um legado de grande riqueza histórica e cultural: templos, santuários e outras estruturas de inestimável 
valor.  Visita ao Santuário Fushimi Inari – famoso por seus milhares de portais avermelhados. Acomodação em Quioto.  
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Quioto   
Café da manhã* Dia de passeio em Quioto visitando o Templo Kinkakuji, conhecido como o “Pavilhão Dourado”, o Templo Kiyomizu, 
célebre pela incrível varanda de madeira construída sem o uso de pregos, e o Castelo Nijo, construído em 1603 como residência do 
primeiro xogum da era Edo, Ieyasu Tokugawa. Almoço incluso.  
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Quioto  
Café da manhã* Dia livre. 
Sugestão de passeios:  Parque Arashiyama, Floresta de Bambu Sagano, Floresta de Quimono, Gion & Pontocho, bairros conhecidos por ser 
o lar de maikos e gueixas e por abrigar tradicionais casas de chás, Mercado Nishiki – a “Cozinha de Quioto” que fornece produtos 
especializados na culinária local.  
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Quioto      Odawara     Hakone       Atami 
Café da manhã* Pela manhã, partida em trem-bala com destino a Odawara. Chegada e prosseguimento para a região de Hakone, 
encantadora região das estâncias de águas termais e beleza natural. Parada em  Hakone-en, um centro de lazer com restaurantes e lojas. 
Tempo livre para almoço (não incluso). A seguir, subida de bondinho ao Monte Komagatake para apreciar a bela vista do Monte Fuji (se as 
condições climáticas permitirem) e passeio de barco no Lago Ashi. Hospedagem em ryokan (hotel em estilo japonês com águas termais) 
em Atami, uma bela cidade à beira-mar famosa pela qualidade das águas termais. Jantar em estilo japonês incluso. 
 

As malas serão transportadas separadamente de Quioto para Tóquio. Recomenda-se separar em uma mala de mão, troca de roupas para 
uma noite em Atami. 
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Atami      Kamakura      Yokohama     Tóquio 
Café da manhã* Partida rumo a Kamakura para conhecer Tsurugaoka Hachimangu, o santuário xintoísta mais importante da cidade, 
fundado em 1063. Prosseguimento para Yokohama, a segunda maior cidade do país, e parada para almoço (não incluso) no Red Brick 
Warehouse – lugar histórico que se tornou nos dias de hoje um centro agitado e vibrante da cultura e da comunidade local. No caminho 
para Tóquio, travessia da Yokohama Bay Bridge, uma belíssima ponte estaiada que liga Yokohama à capital japonesa. Ao chegar a Tóquio, 
visita ao Templo Asakusa Kannon com sua arcada comercial Nakamise, repleta de lojas de suvenires. Término do passeio no hotel em 
Tóquio. 
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Tóquio 
Café da manhã* Pela manhã, passeio incluindo a Praça do Palácio Imperial e Asakusa Kannon, o templo mais antigo da cidade e popular 
pelas lojas de suvenires. Parada para almoço (incluso). A seguir, passeio utilizando transporte público para conhecer o famoso bairro 
comercial de Ginza onde ficam as grandes lojas de departamento e as marcas de luxo internacionais, o cruzamento de Shibuya, conhecido 
como a intersecção mais movimentada do mundo, e a estátua de Hachiko, o cão da raça Akita que é até hoje lembrado pela lealdade ao 
seu dono, cuja história foi retratada no filme “Sempre ao seu lado” estrelado por Richard Gere.   
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Tóquio 
Café da manhã* Dia livre.  Sugestão de passeios e compras: Akihabara (eletrônicos), Shibuya (lojas de departamentos), Ueno e 
Okachimachi (zoológico, comércio popular), Harajuku (lojas de roupas para jovens na Takeshita-doori ou lojas de grifes na Omotesando-
doori), Nakano Broadway (animê, mangá, cosplay) ou turismo nas proximidades de Tóquio (Tokyo Disney Resort, Kamakura, Nikko etc). 
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Tóquio    ... 

Café da manhã* Check-out do hotel em horário regular. Em horário a combinar, traslado ao aeroporto.  
 

Hospedagem – categoria 4* 
Osaka: Sheraton Miyako Hotel Osaka Atami: Atami Sekitei Onsen-Ryokan 
Quioto: Hotel Vischio Kyoto by Granvia Tóquio: Grand Nikko Tokyo Daiba 

 

akawao                                                              Lago Ashi                                                                                              Tóquio     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Castelo de Osaka                                                         Pavilhão Dourado                                                           Monte Fuji                                                                             Tóquio Daiba 
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