
                             JAPÃO ROTA DOURADA 2021-22 
 

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

      

       
           Uma viagem exclusiva de 9 dias pelo melhor do Japão 

    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.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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           
 

Preços por Pessoa (em dólar americano) 

Acomodação 2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas 5 pessoas 6 pessoas 

Quarto individual USD 10.660,00 USD 8.690,00 USD 7.580,00 USD 6.910,00 USD 6.460,00 

Quarto duplo USD 9.190,00 USD 7.220,00 USD 6.110,00 USD 5.440,00 USD 4.990,00 

Quarto triplo ----- USD 7.070,00 USD 5.960,00 USD 5.290,00 USD 4.840,00 
Nota: Valores válidos para o ano de 2021 e 2022, exceto para o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, 

feriados, eventuais feiras e congressos nas cidades envolvidas. 

 



 

ROTEIRO DE VIAGEM  

Dia 1 
...   Osaka   
Chegada ao aeroporto de Itami ou Kansai e traslado ao hotel em Osaka. 

Dia 2 

Osaka 
Café da manhã* Pela manhã, passeio em Osaka visitando Kuromon Market, um dos principais mercados de alimentos da 
cidade, o Castelo de Osaka com seu famoso jardim e Dotonbori, região popular de compras e entretenimento. Tempo 
livre para compras e almoço (não incluso). Retorno ao hotel utilizando trem local, uma boa experiência para saber como 
funciona o transporte público japonês.   

Dia 3 

Osaka         Nara       Quioto 
Café da manhã* Saída do hotel para a cidade de Nara, a antiga capital do Japão entre os anos 710 e 784 que teve forte 
influência cultural da China. Visita ao famoso Parque onde circulam mais de 1200 cervos, animais considerados sagrados 
e protegidos como tesouro nacional, e ao Templo Todaiji que abriga o Daibutsu, um imenso Buda de bronze. 
Continuação para Quioto, capital imperial que durou mais de mil anos (de 794 a 1868) para conhecer o Santuário 
Fushimi Inari, famoso pelos seus milhares de portais avermelhados.  Almoço incluso. A seguir, traslado ao hotel.  
As malas grandes serão despachadas para Quioto. 

Dia 4 

Quioto  
Café da manhã* Dia de passeio em Quioto incluindo: Templo Kinkakuji, mais conhecido como o “Pavilhão Dourado”,  
Kiyomizu-dera, templo situado no topo de uma pequena montanha, conhecido pela varanda apoiada em colunas de 
madeira e por oferecer uma espetacular vista da cidade, e Castelo Nijo, construído em 1603 como residência do xogun 
Ieyasu Tokugawa.  Almoço incluso.  

Dia 5 

Quioto      Odawara         Hakone                                                                                                                       
Café da manhã* Saída do hotel para a estação e embarque em trem-bala com destino a Odawara. Chegada e traslado                                  
para a região de Hakone, famosa pelas estâncias de águas termais e beleza natural. Tempo livre em Hakone-en para              
almoço (não incluso). A seguir, subida ao Monte Komagatake de bondinho para apreciar a melhor vista do Monte Fuji, 
minicruzeiro pelo Lago Ashi e traslado a um hotel em estilo japonês (ryokan) onde se terá uma vivência                          
cultural relaxando no onsen, cujas águas termais são benéficas para a saúde, e apreciando, com trajes japoneses, um 
jantar típico (incluso).  
As malas grandes serão despachadas para Tóquio. Separar em uma mala de mão troca de roupa para um dia. 

Dia 6 

Hakone        Yokohama         Tóquio                                                                                                              
Café da manhã* Partida para Tóquio passando pela Ponte da Baía de Yokohama e parada no Red Brick Warehouse, lugar 
histórico que se tornou nos dias de hoje um centro agitado e vibrante da cultura e da comunidade local. Tempo livre 
para almoço (não incluso). Continuação para o Museu Cup Noddle (fechado às 3ªs. feiras), dedicado ao macarrão 
instantâneo, e passagem pela Ponte Tokyo Rainbow.  Ao chegar a Tóquio, visita ao Templo Asakusa Kannon com suas 
famosas lojas de suvenires e traslado ao hotel.    

Dia 7 

Tóquio 
Café da manhã* Dia de passeio incluindo os pontos mais marcantes de Tóquio: Parque Shinjuku Gyoen,  Praça do Palácio 
Imperial e Ginza, área comercial onde ficam as grandes lojas de departamento e as marcas de luxo internacionais. 
Almoço incluso. A seguir, traslado para o bairro de Shibuya utilizando transporte público. No bairro, visita à Estátua 
Hachiko, o cão cuja história de fidelidade ao seu dono virou filme em Hollywood, e caminhada pelo cruzamento mais 
movimentado do mundo: Shibuya Crossing. O retorno ao hotel será feito utilizando transporte público. 

Dia 8 

Tóquio 
Café da manhã* Dia livre.  Sugestão de passeios e compras: Akihabara (eletrônicos), 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 como Tokyo Disney Resort,  
Kamakura, Nikko e outros.  

Dia 9 
Tóquio    ...         
Café da manhã* Check-out do hotel até as 11h00. Em horário adequado, traslado para o aeroporto de Haneda ou Narita 
e assistência no embarque. 

 

 

Hospedagem 
Osaka: Sheraton Miyako Hotel  Hakone: Yunohana Prince Hotel (ryokan) 
Quioto: Hotel Vischio Kyoto by Granvia Tóquio: Grand Nikko Tokyo Daiba 

ao                                                       Lago Ashi                                                                         

                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Castelo de Osaka                                                         Pavilhão Dourado                                                           Monte Fuji                                                                              Daiba  
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