
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

O pacote terrestre inclui 
➢ 9 pernoites em hotel conforme mencionado ou em similares 

➢ Café da manhã, 5 almoços e 1 jantar 
➢ Passeios com guia falando espanhol e traslados com assistente falando espanhol em carro privativo 

➢ Bilhete de trem expresso de Nagoya a Mishima em classe turística 
➢ Despacho de 1 mala por pessoa de Quioto a Tóquio 

➢ Uma máscara de proteção por dia e uma garrafa de líquido desinfetante como prevenção de infecção 

 

Preços válidos para viagem com chegada ao Japão entre             
15 de março a 20 de abril de 2022 

Solicitação de reserva até                       
31 de outubro de 2021 

 

Consulte seu Agente de Viagem! 
 

 

www.centurytravel.com.br 

Preços por Pessoa (em dólar americano) 

Acomodação 2 pessoas 3-4 pessoas 5-6 pessoas 7-9 pessoas 

Quarto individual USD 9.890,00 USD 8.200,00 USD 6.460,00 USD 5.930,00 

Quarto duplo USD 8.500,00 USD 6.810,00 USD 5.070,00 USD 4.540,00 

Quarto triplo USD 8.475,00 USD 6.785,00 USD 5.045,00 USD 4.515,00 

Embarque numa viagem privativa de 10 dias  

pelo melhor do Japão em plena primavera!  

e  

http://www.centurytravel.com.br/


ROTEIRO DE VIAGEM  
 

Dia 1 

...   Osaka   

Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai, recepção por um assistente falando espanhol e traslado em carro 
privativo ao hotel em Osaka. Check-in no hotel em horário regular.  

Dia 2 

Osaka           Nara            Quioto 

Café da manhã* Pela manhã, saída para subir no observatório do Edifício Umeda Sky de onde se tem uma bela vista 
da cidade de Osaka e visitar o Castelo de Osaka. Continuação 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. Almoço incluso. Prosseguimento para hotel em Quioto.  

Dia 3 

Quioto  

Café da manhã* Dia de passeio em Quioto, capital imperial que durou mais de mil anos (de 794 a 1868), incluindo: o 
Santuário Fushimi Inari, famoso pelos seus milhares de portais avermelhados, o Templo Kinkakuji, mais conhecido 
como o “Pavilhão Dourado”,  o Castelo Nijo, construído em 1603 como residência do xogun Ieyasu Tokugawa, e Gion, 
o bairro das gueixas.  Almoço incluso.  

Dia 4 

Quioto  

Café da manhã* Dia livre.  Sugestão de opcionais: 
 

Opcional 1 – Visita a Hiroshima com almoço incluso.  

Traslado à estação de Quioto e embarque em trem-bala com destino a Hiroshima. Ao chegar, traslado para a Ilha de 
Miyajima para conhecer o Santuário Itsukushima, que abriga o famoso portal “Torii Flutuante”. Retorno a Hiroshima e 
visita ao Parque da Paz e à Cúpula da Bomba Atômica. Embarque em trem-bala de volta a Quioto. Chegada e traslado 
ao hotel. 

Opcional 2 – Visita à região de Arashiyama com almoço incluso. 

Visita ao Bosque de Bambu, ao Templo Tenryu, à Ponte Togetsu e ao Templo Sanjusangendo. 

Dia 5 

Quioto        Shirakawago         Takayama 

Café da manhã* Saída do hotel e viagem em direção à antiga vila de Shirakawago para conhecer as antigas 
residências Gassho-zukuri (Patrimônio da Unesco). Almoço incluso.  Continuação para Takayama. Chegada e visita ao 
bairro Sanmachi com suas casas tradicionais e a Yataikaikan, museu onde estão expostos os carros alegóricos que 
desfilam durante os festivais, e traslado ao hotel. Jantar incluso. 

As malas grandes serão despachadas para Tóquio. Separar em uma mala de mão troca de roupa para duas noites. 

Dia 6 

Takayama         Tsumago         Nagoya        Mishima 

Café da manhã* Partida para Tsumago, uma das cidades postos mais preservadas da época do período Edo, para 
conhecer Waki Honjin, alojamentos que eram utilizados por viajantes. Após a visita, traslado à estação de Nagoya 
para embarque em trem-bala com destino a Mishima (almoço não incluso). Chegada e caminhada até o hotel.  

Nota: não haverá acompanhamento do guia durante o trajeto de trem-bala.  

Dia 7 

Mishima         Hakone         Tóquio 

Café da manhã* Saída do hotel e início do passeio pela região de Hakone com minicruzeiro de barco pelo Lago Ashi, 
subida do Monte Komagatake de bondinho e visita ao Santuário de Hakone. Almoço incluso. A seguir, traslado para 
Tóquio e check-in no hotel. 

Dia 8 

Tóquio 

Café da manhã* Dia de passeio incluindo os pontos mais marcantes de Tóquio: Santuário Meiji, dedicado ao ex-
imperador Matsuhito, Templo Senso-ji e a rua comercial Nakamise em Asakusa,  Praça do Palácio Imperial e Ginza, 
área comercial onde ficam as grandes lojas de departamento e as marcas de luxo internacionais. Almoço incluso 

Dia 9 

Tóquio 

Café da manhã* Dia livre.  Sugestão de opcional: 
 

Opcional 1 – Visita a Nikko com almoço incluso 

Passeio em Nikko (aproximadamente 150 km de Tóquio) para conhecer o Santuário Nikko Toshogu, o Lago Chuzen-ji e 
a Cascata Kegon (elevador não incluso).   

Dia 10 

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:  Hotel Vischio Osaka Mishima: Mishima Tokyu Hotel 

Quioto: Keio Prelia Hotel Kyoto Karasuma Gojo Tóquio: Grand Nikko Tokyo Daiba 

Takayama: Tokyu Stay Hida Takayama Musubi no Yu (quarto estilo ocidental) 
Nota: Os hotéis no Japão dispõem de poucos quartos com cama de casal, assim, não se pode garantir que os hotéis reservem esse tipo 
de acomodação aos passageiros. Geralmente são reservados quartos com camas separadas (quarto twin). Quartos reservados com 
cama de casal podem ser menores que os quartos com 2 camas.  

 

 

 

        Política de cancelamento 

• 31 dias ou mais de antecedência ao dia da chegada ao Japão: sem taxa de cancelamento 

• 30-15 dias ...............................................................................  10% sobre o valor total 

• 14-08 dias ...............................................................................  20% sobre o valor total 

• 07-03 dias ...............................................................................  30% sobre o valor total 

• 02-01 dias ...............................................................................  40% sobre o valor total 

• Dia da chegada ........................................................................ 50% sobre o valor total 
• Sem aviso de cancelamento .....................................................100%sobre o valor total 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Opcionais - Preços por Pessoa  (em dólar americano) 

Tours 2 pessoas 3-4 pessoas 5-6 pessoas 7-9 pessoas 

Op.1 – Hiroshima USD 1.460,00 USD 1.150,00 USD 840,00 USD 900,00 

Op.2 – Arashiyama USD 690,00 USD 580,00 USD 370,00 USD 400,00 

Op. 3 – Nikko USD 1.020,00 USD 760,00 USD 480,00 USD 460,00 

Noite Extra em Hotel - Preços por Pessoa  (em dólar americano) 

Acomodação Individual Duplo  Triplo 

Osaka ( Hotel Vischio Osaka) USD 320,00 USD 180,00 USD 170,00 

Tóquio (Grand Nikko Tokyo Daiba) USD 350,00 USD 190,00 USD 190,00 

Os pontos de visita mencionados na viagem podem ser 

alterados de acordo com o gosto e conveniência dos 

passageiros. 

Pode-se também optar por uma acomodação em ryokan, hotel 

típico japonês com tatami (consultar) 


