JAPÃO QUATRO ESTAÇÕES OUTONO 2022
Saída: 13 de novembro de 2022 – 16 dias de viagem

O PACOTE INCLUI
* Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica
* Pernoite nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais inclusos
* Café da manhã (12) nos hotéis e refeições mencionadas no roteiro (8 almoços e 1 jantar típico japonês)
* 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
* Japan Rail Pass de 7 dias comum
* Ingresso dos pontos turísticos citados no programa
* Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar incluindo Covid-19 e quarentena
* Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem para grupo com mínimo de
15 participantes.

Preços por Pessoa (em dólar americano)
Pacotes
Completo com aéreo e terrestre
Somente terrestre
Taxas de embarque

Individual
USD 8.880,00
USD 7.400,00

Acomodação em quarto
Duplo
Triplo
USD 7.350,00
USD 7.110,00
USD 5.870,00
USD 5.630,00
USD 465,00

* 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, houver restrições de entrada de turistas vindos do Brasil no Japão 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!
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ROTEIRO DE VIAGEM
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Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.
São Paulo  Dubai
01:25 – Embarque no voo EK262 (Emirates) com destino a Dubai. 22:35 – Chegada a Dubai.
Dubai  Osaka
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03:05 – Embarque no voo EK316 com destino a Osaka (Aeroporto Internacional de Kansai).
17:05 – Chegada e traslado ao hotel em Osaka.
Osaka
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Osaka

Café da manhã* Dia de passeio iniciando por Osaka com visita ao Castelo de Osaka, construído pelo grande general
unificador do Japão Toyotomi Hideyoshi, e ao Parque Minoo, o melhor lugar para se apreciar as folhagens de
outono na região. Continuação para Nara, antiga capital do Japão entre os anos 710 e 784 que teve forte influência
cultural da China, e visita ao Templo Todaiji que abriga o Daibutsu, um imenso Buda de bronze, ao famoso Parque
onde circulam mais de 1200 cervos, animais considerados sagrados e protegidos como tesouro nacional, e a Kasuga
Taisha, o santuário xintoísta das lanternas de pedra. Almoço incluso.
Osaka
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Nara

Hiroshima

Miyajima

Hiroshima

Café da manhã* Saída do hotel e partida em trem-bala para Hiroshima. Chegada e traslado à ilha de Miyajima,
considerada um território sagrado e uma das três mais belas paisagens do Japão. Visita ao Santuário Itsukushima,
ao icônico “Torii Flutuante”, tradicional portal de madeira encravado no mar, e Omotesando Souvenirs Shopping
Street. Retorno a Hiroshima e traslado ao hotel. Almoço incluso.
As malas grandes serão despachadas para Quioto. Separar em uma mala de mão troca de roupa para um dia.
Hiroshima
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Shin-Kobe

Quioto

Café da manhã* Saída do hotel e passeio pela cidade de Hiroshima visitando o Parque Memorial da Paz, onde está a
Cúpula da Bomba Atômica, e o museu que tem como objetivo promover a paz mundial. Almoço incluso. A seguir,
traslado à estação para embarque em trem-bala para Shin-Kobe. Ao chegar, embarque em trem-bala para Quioto.
Chegada a Quioto e caminhada até o hotel.
Quioto
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Café da manhã* Dia de passeio em Quioto, capital imperial que durou mais de mil anos (de 794 a 1868) incluindo:
o Templo Kinkakuji, mais conhecido como “Pavilhão Dourado”, o Castelo Nijo, construído em 1603 como residência
do xogun Ieyasu Tokugawa, e o Santuário Fushimi Inari, famoso pelos seus milhares de portais avermelhados.
Almoço incluso.
Quioto
Café da manhã* Pela manhã, passeio de trem “Sagano Romantic Train” pela região de Arayashima.
Após desembarque, caminhada pela Floresta de Bambus, visita à Ponte Togetsu e à Floresta de Kimono. Tarde livre.
Quioto
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Kanazawa

Café da manhã* Saída para a estação e embarque em trem expresso para Kanazawa. Chegada, visita ao Jardim
Kenrokuen, um dos mais belos jardins do Japão, e a Higashi Chaya Machi, antigo bairro preservado. Almoço incluso.
A seguir, traslado ao hotel.
As malas grandes serão despachadas para Takayama. Separar em uma mala de mão troca de roupa para um dia.
Kanazawa

10

22/11
ter

Ilha de Miyajima

Shirakawago

Takayama

Café da manhã* Partida do hotel rumo a Shirakawago, vila histórica rural situada aos pés do Monte Haku-san que
se notabilizou pelas antigas residências com telhado de palha Gassho-zukuri. Almoço incluso. A seguir, continuação
para a cidade de Takayama. Ao chegar, visita ao Museu Takayama Yatai Kaikan e traslado ao hotel com acomodação
em quarto estilo japonês com tatami. Jantar típico incluso.

Quioto

Kanazawa
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ROTEIRO DE VIAGEM
Kanazawa

Takayama
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Nagoya

Mishima

Café da manhã* Saída do hotel para visita ao Mercado Matinal de Takayama e à tradicional rua de comércio e
artesanato Kamisannomachi. Em seguida, embarque em trem expresso para Nagoya. Ao chegar, continuação em
trem-bala para a estação de Mishima. Almoço incluso (lunch box). Chegada e caminhada ao hotel em Mishima.
As malas grandes serão despachadas para Tóquio. Separar em uma mala de mão troca de roupa para um dia.
Mishima
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Lago Kawaguchi & Monte Fuji

Vila Oshino Hakkai

Tóquio

Café da manhã* Saída do hotel em direção ao Lago Kawaguchi para uma vista ao icônico Monte Fuji e subida na
5ª. Estação do Monte Fuji, se o clima permitir. Visita a Oshino Hakkai, encantadora vila termal situada aos pés do
Monte Fuji que possui oito lagoas alimentadas pelo derretimento da neve das encostas das montanhas, compondo
um belíssimo cenário natural. São famosas pela qualidade de suas águas, tão puras que são chamadas de
“Primavera de Deus”. Tempo livre para almoço (não incluso) e compras na vila. Prosseguimento para hotel em
Tóquio.
Tóquio
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Café da manhã* Dia de passeio incluindo os pontos mais marcantes de Tóquio: o Parque Shinjuku Gyoen, a Praça do
Palácio Imperial, a torre de TV Tokyo Skytree (observatório a 350 metros de altura), Asakusa Kannon, o templo mais
antigo da cidade e muito popular pelas lojas de suvenires, e Ginza, famosa área comercial onde ficam as grandes
lojas de departamento e as marcas de luxo internacionais. Almoço incluso.
Tóquio
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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 como Tokyo Disney Resort, Kamakura, Nikko, Yokohama e outros.
Tóquio  Dubai
Café da manhã* Manhã livre. Check-out do hotel até às 16h. Traslado para o Aeroporto Internacional de Narita.
22:30 – Embarque no voo EK319 (Emirates) com destino a Dubai.
Dubai  São Paulo
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05:30 – Chegada ao aeroporto de Dubai. 09:05 - Conexão com o voo EK261 com destino a São Paulo.
17:20 – Desembarque em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.

Hospedagem
Takayama: Takayama Green Hotel (ryokan*)
Mishima: Fujisan Mishima Tokyu Hotel
Tóquio: Keio Plaza Hotel Tokyo
* ryokan – hotel estilo tradicional japonês

Osaka: Hotel Royal Classic Osaka
Hiroshima: Rihga Royal Hotel Hiroshima
Quioto: Miyako Kyoto Hotel Hachijo
Kanazawa: Ana Crowne Plaza Kanazawa

Refeições Inclusas
Café da manhã: 12

Shirakawago

Almoço: 8

Oshino Hakkai & Monte Fuji
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Jantar: 1

Tóquio

