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Roteiro com guia local falando espanhol – saídas às terças-feiras 
 
 

  

Dia 1 – Tóquio 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Narita ou Haneda. 
Recepção pelo assistente falando espanhol que irá auxiliar 
no embarque no “Airport Limousine Bus” (Narita) ou táxi 
(Haneda) para traslado ao hotel em Tóquio (sem 
acompanhamento do assistente durante o trajeto).   
 

Traslado de chegada: ver abaixo <Aviso Importante>  
 

Notas: 1. Os quartos estarão disponíveis a partir do horário regular de 
check-in. 2. No lobby do hotel haverá um balcão de recepção com 
atendente falando espanhol às terças-feiras das 14h00 às 20h00.  
 
Dia 2 – Tóquio 
Café da manhã. Às 08h20, encontro com guia e saída para 
meio dia de passeio por Tóquio para conhecer o Santuário 
Xintoísta Meiji, a Praça do Palácio Imperial (sem entrar no 
recinto do palácio), o Templo Asakusa Kannon com sua 
arcada comercial Nakamise com término no bairro de 
Ginza (13h00). Retorno ao seu hotel por conta própria (o 
guia explicará como retornar ao hotel). Tarde livre. 
 

*Passeio opcional em Tóquio na parte da tarde utilizando 
transporte público | Quantidade mínima de 5 pessoas para a 
realização deste passeio | Venda somente no local com custo de 
¥ 5,000 por pessoa | Locais visitados: Ilha artificial de Odaiba, 
passeio em ônibus aquático na Baía de Tóquio, mirante do 
Yebisu Garden Place Tower e famoso cruzamento de Shibuya | 
Almoço não incluso.  
 
Dia 3 – Tóquio / Hakone / Tóquio 
Café da manhã. Às 07h50, encontro com o guia e início da 
excursão ao Parque Nacional de Hakone com um passeio 
de barco pelo Lago Ashi, visita ao Vale Owakudani e 
Museu ao ar livre de Hakone. Almoço incluso. Retorno ao 
hotel de Tóquio. 
 

Notas: 1. Se por razões climáticas (chuva, vento forte) o barco no 
Lago Ashi não operar, o passeio será substituído por visita a 
Hakone Sekishoato. 2. Dependendo da densidade dos gases no 
Vale Owakudani, o passeio será substituído pelo Santuário 
Hakone-jinja.  
 
Dia 4 – Tóquio / Quioto / Nara / Quioto  
Uma mala por pessoa será transportada separadamente de 
caminhão do hotel de Tóquio para hotel de Quioto, chegando no 
mesmo dia.  

Café da manhã. Às 08h10, encontro com o assistente e 
traslado à Estação de Tóquio. Às 09h20, embarque com 
destino a Quioto em trem-bala Nozomi (sem 
acompanhamento do assistente).  Chegada a Quioto às 
11h35 e participação em passeio até a cidade de Nara 
com guia falando espanhol. Chegada a Nara, visita ao 
Templo Todaiji com sua enorme imagem de Buda e ao 
Parque de Nara. No caminho para hotel de Quioto, visita 
ao Santuário Fushimi Inari (com mil portões torii de cor 
vermelha).  Traslado ao hotel em Quioto. 
 
Dia 5 – Quioto  
Café da manhã. Às 08h20, encontro com guia e saida para 
passeio em Quioto, conhecendo o Templo Tenryuji e seu 
belo jardim japonês, Floresta de Bambus de Sagano, 
Templo Kinkakuji (Pavilhão Dourado), Templo 
Sanjusangendo com suas mil estátuas de Kannon – a 
deusa da misericórdia – e Gion – bairro das gueixas. 
Almoço incluso.  
 
Dia 6 – Quioto  
Café da manhã. Dia livre. Consulte passeio opcional para 
Hiroshima & Miyajima (USD 610,00).  
 
Dia 7 – Quioto / Osaka  
Café da manhã. Check-out no horário regular do hotel. Em 
horário adequado, encontro no lobby do hotel com o 
motorista do MK Skygate Shuttle para o traslado ao 
aeroporto de Kansai ou Itami em transporte regular 
(ônibus) sem acompanhamento de assistente falando 
espanhol. O ônibus poderá fazer paradas em outros 
hotéis da cidade antes de prosseguir ao aeroporto. 
 
 
 

Notas: 1. O horário de traslado será infomado na recepção do 
hotel na tarde do dia anterior, favor falar com recepcionista.                   
2. Apenas 1 mala por pessoa é permitida e o motorista cobrará 
diretamente ¥ 1.000 por mala adicional, mesmo que seja 
pequena. 3. O traslado regular não pode chegar antes das 06:00 
nos aeroportos Kansai e Itami, portanto se horário de vôo tem 
saída antes das 08:00 irão de táxi reservado com adicional de 
USD 228,00 por pessoa (mínimo 2 pessoas) e USD 456,00 por 
pessoa (base 1 pessoa). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 TENTAÇÕES DO JAPÃO (7 dias / 6 noites) – Pacote terrestre regular   



O PACOTE INCLUI Notas 
 Hotel: 6 pernoites em hotéis conforme programação ou em 

similares; 
 Refeições: 6 cafés da manhã e 2 almoços; 
 Traslados e passeios conforme mencionados no programa; 
 Bilhete de trem-bala Nozomi em classe turística de Tóquio a 

Quioto; 
 Guia em espanhol nos dias 2, 3, 4 e 5 e no passeio opcional de 

Hiroshima (dia 6); 
 Assistente em espanhol no dia da chegada (dia 1) e no dia 4, sem 

assistência a bordo. Não há assistência no dia da saída; 
 Ingressos inclusos dos pontos turísticos citados no programa. 
 

1) Bagagens: 1 bagagem por pessoa será transportada 
separadamente de caminhão no dia 4 (Tóquio/Quioto); 

2) 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). 

3) Caso a chegada ou saída do Japão ocorra em horário em que 
os ônibus regulares não estejam funcionando, consulte sobre 
procedimento de traslado alternativo e valores adicionais. 

4) Todos os participantes devem estar vacinados contra a COVID-
19. Caso não possam ser vacinados por causa da pouca idade 
ou por motivos médicos, precisarão apresentar teste PCR 
negativo realizado 72 horas ou menos antes do horário de 
saída do voo para o Japão. 

5) Todos os participantes devem usar máscaras. 
6) Não limitamos o número máximo de passageiros nos ônibus. 

 
<AVISO IMPORTANTE> 
 
Chegada a Tóquio pelo Aeroporto de Narita:  
1. Dependendo do horário de chegada do voo, não haverá serviço do “Airport Limousine Bus” para o Hotel New Otani. Neste caso, os 

passageiros tomarão um ônibus até a estação de Tóquio ou Terminal de ônibus TCAT. O percurso desses locais até o hotel será feito 
de táxi.  

2. Devido à situação da COVID-19, os serviços do “Airport Limousine Bus” para os hotéis foram suspensos, incluindo o Hotel New Otani. 
No momento da publicação deste pacote, não soubemos se este serviço iria operar entre abril de 2022 e março de 2023. No caso de 
não haver os serviços do “Airport Limousine Bus” para o Hotel New Otani, os passageiros pegarão um ônibus com destino a TCAT ou 
estação de Tóquio, onde eles embarcarão em um táxi (sem assistente) para chegar ao Hotel New Otani. Neste caso, o assistente do 
aeroporto dará aos passageiros o dinheiro para pegar o táxi. Depois de chegar ao hotel, o passageiro entregará ao guia o recibo do 
táxi e o troco. Caso não haja ônibus para TCAT ou para a estação de Tóquio, os passageiros irão pegar um trem (Narita Express ou 
Tóquio Skyliner) para o centro de Tóquio e embarcarão em táxi (sem assistente) para chegar ao Hotel New Otani. Neste caso, o 
assistente do aeroporto dará o dinheiro aos passageiros para pegar o táxi. Após a chegada ao hotel, os passageiros entregarão ao guia 
o recibo do táxi e o troco. 

 
Partida de Tóquio pelo Aeroporto de Narita: 
1. Devido à situação da COVID-19, poderá não haver transporte regular do “Airport Limousine Bus”. Neste caso, os passageiros irão com 

um atendente que fala inglês ou espanhol até o terminal de ônibus TCAT ou a estação de Tóquio para pegar um ônibus com destino 
ao aeroporto de Narita ou seguirão para a estação Keisei Ueno para pegar o Keisei Trem expresso Skyliner com destino ao aeroporto 
de Narita (o assistente não acompanhará os passageiros até o aeroporto). 

2. Se o horário de partida do voo for antes das 10:30, o traslado ao aeroporto será em táxi reservado ou veículo privativo acompanhado 
de motorista falando inglês com cobrança adicional de USD 410,00 (valor por veículo para 1 a 2 pessoas) ou USD 680,00 (valor por 
veículo para 3 a 4 pessoas). 

 
Chegada a Tóquio pelo Aeroporto de Haneda:  
1. O traslado será feito de táxi com uma cobrança adicional de USD 76,00 por pessoa / por traslado. 
2. Se o horário de partida do voo for muito cedo, os passageiros não poderão tomar o café da manhã no hotel no último dia. Não haverá 

descontos ou reembolsos nesse caso. 
 
 

HOSPEDAGEM 
CIDADE CATEGORIA HOTEL  
TÓQUIO STANDARD HOTEL NEW OTANI TOKYO, GARDEN TOWER  - quarto standard 

QUIOTO 
STANDARD KYOTO TOKYU HOTEL – quarto standard no piso standard 
SUPERIOR KYOTO TOKYU HOTEL – quarto standard no piso premium 

 Não havendo disponibilidade nos hotéis mencionados, outros hotéis de mesma categoria poderão ser utilizados. No Japão, os hotéis 
dispõem de poucos quartos DUPLOS (cama de casal). De forma geral, são utilizados quartos TWIN (duas camas). Quartos Duplos NÃO 
estão garantidos. Quarto Triplo: um quarto com duas camas regulares + 1 cama extra de tamanho menor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAÍDAS ÀS TERÇAS-FEIRAS 
mínimo de 01 participante  PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) 

ABRIL A 05 B 12, 19  
CATEGORIA TEMPORADA SINGLE DUPLO TRIPLO 

DESCONTO 
CRIANÇA 
4~11 anos 

MAIO B 10, 17, 24, 31  
JUNHO A 07, 14, 21, 28  
JULHO B 05, 12, 19, 26  HOTEL EM 

QUIOTO 
PISO 

STANDARD 

A 3.120,00 2.360,00 2.210,00 47,00 
AGOSTO B 02, 16, 23, 30  B 3.420,00 2.510,00 2.360,00 47,00 

SETEMBRO B 03, 13, 27  C 3.800,00 2.740,00 2.590,00 47,00 
OUTUBRO B 04, 11, 18, 25  D 4.260,00 3.040,00 2.890,00 47,00 

NOVEMBRO B 01, 08, 29 C 15, 22  HOTEL EM 
QUIOTO 

PISO 
PREMIUM 

A 3.420,00 2.510,00 2.360,00 47,00 
DEZEMBRO A 06, 20  B 3.730,00 2.660,00 2.510,00 47,00 

2023  C 4.110,00 2.890,00 2.740,00 47,00 
JANEIRO A 10, 24  D 4.560,00 3.200,00 3.040,00 47,00 

FEVEREIRO A 07, 21  * Crianças menores de 3 anos podem participar gratuitamente. No entanto, terão que 
dividir a cama com os pais e terão que se sentar no colo de um dos pais nos trens e 
ônibus. Refeições também não serão disponibilizadas. 

MARÇO B 07, 14 D 21, 28  

 
 

 
NOITES EXTRAS – PREÇOS POR PESSOA (EM DÓLAR AMERICANO) – INCLUI CAFÉ DA MANHÃ 

CIDADE HOTEL TEMPORADAS SINGLE DUPLO TRIPLO 

TÓQUIO HOTEL NEW OTANI TOKYO 
A & B 380,00 230,00 200,00 
C & D 475,00 275,00 230,00 

QUIOTO 

KYOTO TOKYU HOTEL 
PISO STANDARD 

A 305,00 185,00 155,00 
B 365,00 230,00 185,00 
C 490,00 275,00 230,00 
D 550,00 320,00 260,00 

KYOTO TOKYU HOTEL 
PISO PREMIUM 

A 365,00 230,00 185,00 
B 430,00 275,00 215,00 
C 550,00 320,00 260,00 
D 610,00 365,00 290,00 

Notas: 1) As tarifas do Hotel New Otani Tokyo são válidas para noites extras imediatamente antes do início do circuito; 2) As tarifas do Kyoto 
Tokyu Hotel são válidas para noites extras imediatamente após o término do circuito; 3) Tarifas em ambos os hotéis não são válidas de 28 de abril 
a 05 de maio, de 10 a 15 de agosto, de 30 de dezembro a 03 de janeiro. 

 
PASSEIO OPCIONAL – Mínimo de 1 participante 

HIROSHIMA (DIA 6) – USD 610,00 POR PESSOA (almoço não incluso) 
Pela manhã, traslado para a estação de trem de Quioto com guia em espanhol. Embarque em trem-bala Nozomi 
(sem acompanhamento do assistente) com destino a Hiroshima. Chegada e início do passeio utilizando transporte 
público ou veículo privativo (dependendo da quantidade de participantes) acompanhado de guia falando espanhol. 
Visita ao Memorial da Paz e à Cúpula da Bomba Atômica em Hiroshima e ao Santuário Itsukushima, localizado na 
Ilha de Miyajima. Traslado para a estação de Hiroshima para embarque em trem-bala Nozomi (sem 
acompanhamento do guia) para retorno a Quioto. Chegada e traslado ao hotel por conta de cada passageiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


