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O PACOTE INCLUI 
 

* Passagem aérea da Swiss Air/Lufthansa em classe econômica  
* Pernoite nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais inclusos 
* Café da manhã (11)  nos hotéis e refeições mencionadas no roteiro 
   (9 almoços e 1 jantar) 
* Ônibus privativo com guia local falando português ou espanhol durante os  
   passeios 
* Traslados aeroporto / hotel / aeroporto em ônibus privativo com guia local  
   falando português ou espanhol 
* Bilhetes de trem em classe turística 
* Ingresso dos pontos turísticos citados no programa 
* Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 40.000,00 
   incluindo Covid-19  
* Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem para grupo com  
   mínimo de 15 participantes. 

 
 
 

Preços por Pessoa (em dólar americano) 

Pacotes 
Acomodação em quarto 

Individual Duplo Triplo 

Completo com aéreo e terrestre* USD 8.380,00 USD 7.280,00 USD 7.080,00 

Somente terrestre  USD 6.980,00 USD 5.880,00 USD 5.680,00 

*Taxas de embarque (valor válido para reserva aérea de Grupo) USD 120,00 
* Valores válidos para grupo com mínimo de 15 participantes. 

 

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.  

 
Nota importante: 
Se, no período de 60 dias anteriores à data de início da viagem, o Japão mantiver restrições de entrada de turistas vindos do Brasil que tornem inviável 
a concretização da excursão, a Century Travel poderá decidir pelo seu cancelamento. Os participantes terão a opção de manter os valores pagos como 
crédito para uma futura viagem pela Century Travel ou de receber reembolso integral sem multas (taxas administrativas poderão ser cobradas 
dependendo da forma de pagamento). 
Testes RT-PCR negativos contra a Covid-19 ou comprovantes de vacinação contra esta doença poderão fazer parte das exigências das cias. aéreas, 
hotéis, governos e prestadores de serviços, ocasionando despesas extras. Esclarecemos que tais despesas não estão inclusas nos preços das nossas 
excursões e deverão ser custeadas pelos próprios passageiros.   

 
Consulte seu Agente de Viagem! 

 
 
 
 
 

 
www.centurytravel.com.br 
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ROTEIRO DE VIAGEM  

 

1 
01/06 

qua 

São Paulo   Zurique   

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

18:10 – Embarque no voo LX093 (Swiss Air) com destino a Zurique.  

2 
02/06 

qui 

Zurique   Tóquio                                                                                                        

10:30 – Chegada ao aeroporto de Zurique. 13:05 – Embarque no voo LX160 com destino a Tóquio. 

3 
03/06 

sex 

Tóquio        Hachioji     

07:45 – Chegada ao Aeroporto Internacional de Narita. Recepção e traslado ao hotel em Hachioji, região nos arredores de 
Tóquio. Check-in no hotel após almoço (incluso). Restante do tempo livre para descanso. 

4 
04/06 

sáb 

Hachioji           Monte Fuji          Hachioji                                                                                        

Café da manhã* Dia inteiro de passeio para conhecer o Monte Fuji, a montanha mais alta do Japão de origem vulcânica, 
que com suas formas quase perfeitas tem sido objeto de adoração e inspiração nas artes por centenas de anos.                     
Passeio de barco pelo Lago Yamanaka, visita à tradicional vila de Oshino Hakkai, Museu Itchiku Kubota Art e subida até a 
5ª. Estação do Monte Fuji. Almoço incluso. 

5 
05/06 

dom 

Hachioji       Shiojiri          Matsumoto                                                                                                   

Café da manhã* Saída do hotel e caminhada até a estação para embarque em trem local para a cidade de Shiojiri.                               
Ao chegar, traslado em ônibus até a vila de Narai-Juku, local histórico e preservado do período feudal do Japão. 
Continuação para Matsumoto para conhecer o Museu de Arte e Ukiyo-e e término do passeio no hotel. Almoço incluso.  

As malas serão despachadas para Kanazawa. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa para um dia. 

6 
06/06

seg 

Matsumoto          Nagano      Kanazawa                                                                                          

Café da manhã* Pela manhã, visita ao Castelo de Matsumoto, um dos mais completos e belos castelos do Japão. 
Prosseguimento para uma fazenda de wasabi, planta muito utilizada na culinária japonesa. Após o almoço (incluso), 
traslado para a estação de Nagano e embarque em trem-bala para Kanazawa. Chegada e caminhada até o hotel. 

7 
07/06 

ter 

Kanazawa - Workshop 

Café da manhã* Dia de workshop com experiência em atividades de artesanato local e passeio pela cidade incluindo 
Mercado Omicho, Jardim Kenrokuen, considerado um dos mais belos do Japão, um centro de tingimento de tecido para 
quimono – Kaga Yuzen Kimono Center –, e o museu de cerâmica Ohi Pottery Museum. Almoço incluso. 

8 
08/06 

qua 

Kanazawa           Gokayama - Workshop          Shirakawago            Toyama                                                                            

Café da manhã* Saída do hotel para participar de workshop de papel artesanal no Gokayama Washi-no-Sato em 
Gokayama e visita à vila Ogimachi em Shirakawago para conhecer as antigas residências Gassho-zukuri (Patrimônio da 
Unesco). Almoço tradicional em folha de magnólia incluso. Prosseguimento para hotel na cidade de Toyama. 

As malas serão despachadas para Tóquio. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa para três dias. 

9 
09/06 

qui 

Toyama          Alpes          Nagano                                                                                           

Café da manhã* Pela manhã, saída para conhecer a Rota dos Alpes de Tateyama Kurobe com sua deslumbrante paisagem 
montanhosa. Parada para caminhar pelo corredor de um paredão de neve que chega a alcançar 20 metros de altura e 
está localizado em Murodo, na parte mais alta dos Alpes japoneses (2.450 metros acima do nível do mar). Almoço incluso. 
Término do passeio em hotel na cidade de Nagano. 

10 
10/06 

sex 

Nagano         Iiyama  - Workshop                                                                                                                                           

Café da manhã* Passeio de meio dia na cidade de Iiyama incluindo o Templo Zenkoji, que foi fundado no século 7º e 
abriga a primeira estátua budista trazida ao Japão quando o budismo foi introduzido no país no século 6º; o Museu de 
Bonecas Mayumi Takahashi, artista plástica que captura a essência da vida no campo através de sua arte de fazer bonecos 
e atividades com artesanato no Iiyama Craft. Almoço incluso. Hospedagem em minshuku, pousada típica com jantar estilo 
japonês incluso para uma experiência aconchegante da cultura japonesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Matsumoto                                                              Shirakawago                                                        Tateyama Kurobe  
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ROTEIRO DE VIAGEM  
 

11 
11/06 

sáb 

Iiyama - Workshop           Ueno         Tóquio                                                                                                          

Café da manhã* Pela manhã, atividades com os locais para intercâmbio cultural e experiência em fazer mochi, 
bolinho de massa doce de arroz. Almoço incluso. À tarde, traslado à estação para embarque em trem-bala com 
destino à estação de Ueno. Chegada e inicio do passeio por Tóquio incluindo Tokyo Skytree (observatório Tembo 
Deck a 350 metros de altura) e Harajuku, bairro conhecido como centro da cultura pop japonesa que tem na Rua 
Takeshita lojas de roupas vintage e de cosplay e, na Avenida Omotesando, butiques sofisticadas de renome 
internacional. A seguir, traslado ao hotel em Tóquio. 

12 
12/06 

dom 

Tóquio     

Café da manhã* Pela manhã, visita a Asakusa Kannon, o templo mais antigo da cidade e muito popular pelas lojas 
de suvenires, e à Praça do Palácio Imperial.  Após o almoço (incluso), parada em Ginza para desembarque daqueles 
que querem permancer nessa famosa área comercial onde ficam as grandes lojas de departamento e as marcas de 
luxo internacionais e retorno ao hotel. Restante do tempo livre. 

13 
13/06 

seg 

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), Odaiba (centro de entretenimento de alta 
tecnologia, lojas, restaurantes em uma ilha artificial na Baía de Tóquio)  ou turismo nas proximidades de Tóquio como 
Tokyo Disney Resort,  Kamakura, Nikko e outros.  

14 
14/06 

ter 

Tóquio   Frankfurt   São Paulo   

Café da manhã* Em horário adequado, traslado para o Aeroporto Internacional de Haneda.  

14:05 – Embarque em voo da LH717 (Lufthansa) com destino a Frankfurt.  

18:45 – Chegada ao aeroporto de Frankfurt. 22:05 – Conexão com o voo LH506 com destino a São Paulo. 

15 
15/06 

qua 

São Paulo         

04:55 – Desembarque em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

 

Hospedagem 

Hachioji: Keio Plaza Hotel Hachioji Nagano: Hotel Metropolitan Nagano 

Matsumoto: Hotel Buena Vista Matsumoto Iiyama: Minshuku Motoyashiki 

Kanazawa: Hotel Daiwa Roynet Kanazawa Tóquio: Keio Plaza Hotel Tokyo  

Toyama: Daiwa Roynet Toyama Ekimae -- 
 

 

Refeições Inclusas 

  
Café da manhã: 11 

 

  
            Almoço: 9 

 
              Jantar: 1 
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Monte Fuji 
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