Excursão Festival das Cerejeiras

ENCANTOS DO NORTE DO JAPÃO SAKURA 2023
COM TOHOKU & HAKODATE
Saídas: 15 e 17 de abril – 16 dias de viagem

O PACOTE INCLUI
* Passagem aérea da Qatar Airways em classe econômica
* Pernoite nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais inclusos
* Café da manhã nos hotéis (12) e refeições mencionadas no roteiro (6 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
* Passe de trem JR 7 dias em classe comum
* Ingresso dos pontos turísticos citados no programa
* Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 75 mil,
incluindo US$ 30 mil para Covid-19
* 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 (valor válido para reserva aérea de Grupo)

Individual
USD 8.380,00
USD 7.380,00

Acomodação em quarto
Duplo
Triplo
USD 7.280,00
USD 7.080,00
USD 6.280,00
USD 6.080,00
USD 338,00

Nota: 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.

Consulte seu Agente de Viagem!

www.centurytravel.com.br
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Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
São Paulo  Doha
02:40 – Embarque no voo QR774 (Qatar) com destino a Doha. 22:50 – Chegada a Doha.
Doha  Tóquio
01:55 – Conexão com o voo QR806 com destino a Tóquio.
18:35 - Chegada ao Aeroporto Internacional de Narita. Recepção e traslado ao hotel em Tóquio.
Tóquio
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Café da manhã* Dia de passeio incluindo os pontos mais marcantes de Tóquio: a torre de TV Tokyo Skytree
(observatório a 350 metros de alura), 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
Kitakami
Morioka
Café da manhã* Traslado para a estação de trem para início de viagem por Tohoku, encantadora região, em plena
florada das cerejeiras (sakura). Embarque em shinkansen (trem-bala) para a cidade de Kitakami. Almoço incluso
(box lunch). Chegada e visita ao Parque Kitakami Tenshochi, que tem 10 mil árvores de cerejeira ao longo de seu rio.
Prosseguimento para Morioka. Ao chegar, visita panorâmica pela cidade cercada de belas montanhas passando
pelo parque que abriga seu antigo castelo e pela famosa “Ishiwari-zakura”, uma cerejeira que cresce no meio de
uma grande pedra, e traslado ao hotel.
Uma mala grande será despachada para Hakodate e a segunda mala grande será guardada no depósito do hotel.
Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa para dois dias.
Morioka
Kakunodate
Morioka
Aomori
Café da manhã* Saída do hotel em direção à cidade de Kakunodate. Ao chegar, caminhada pelas suas antigas ruas e
pela margem do rio para apreciar as flores de cerejeira (sakura). A seguir, visitar o Bairro dos Samurais e tempo livre
para almoço (não incluso). Continuação para a Vila Morioka Tezukuri onde haverá workshops para produzir um
brinquedo em madeira, o cavalo “Chagu-Chagu Umako”, e macarrão lámen típico, o “Morioka Reimen”. Término do
passeio na estação de Morioka e embarque em trem-bala com destino a Shin-Aomori. Chegada e traslado ao hotel.
Aomori
Hirosaki
Aomori
Hakodate
Café da manhã* Saída do hotel e visita a Tsugaru Kokeshi-kan, centro de artesanato dos bonecos tradicionais
kokeshi. Prosseguimento para a cidade de Hirosaki para apreciar a florada de sakura no Parque Hirosaki e conhecer
seu castelo. Almoço incluso. A seguir, traslado para a estação de Shin-Aomori e embarque em trem-bala para
Hakodate. Chegada e traslado ao hotel.
Hakodate
Café da manhã* Pela manhã, saída para conhecer o mercado matinal de peixes e frutos do mar e subida ao Monte
Hakodate para uma espetacular vista da cidade. Em seguida, visita a Kanemori Red Brick Warehouse, um complexo
de construções de tijolos avermelhados que, de armazéns no passado, foram atualmente transformadas em área
de compras, restaurantes e entretenimento. Tempo livre (almoço não incluso). Retorno ao hotel por conta própria
(cerca de 10 minutos de caminhada).
Hakodate
Sendai
Café da manhã* Saída do hotel e visita ao Convento Trappistine, o primeiro monastério de mulheres no Japão, com
uma igreja católica construída em 1927, ao parque Goryokaku (formato de estrela) e à sua torre, de onde se tem
uma magnífica vista do parque com suas árvores de cerejeiras em flor. Almoço incluso. Em seguida, embarque em
trem-bala para Sendai. Chegada e caminhada até o hotel.
As malas serão despachadas para Tóquio. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa para
três dias.
Kakunodate

Kitakami

Kakunodate

www.centurytravel.com.br

Hirosaki
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Sendai
Matsushima
Sendai
Café da manhã* Meio dia de passeio panorâmico passando pela Avenida Aoba Dori, Estátua de Date Masamune,
samurai fundador da cidade de Sendai e, a seguir, cruzeiro pela Baía de Matsushima, um dos cenários mais belos do
Japão. Após almoço (incluso), visita ao aquário Umi-no-Mori.
Sendai
Koriyama
Aizu-Wakamatsu
Kinugawa Onsen
Café da manhã* Caminhada até a estação para embarque em trem-bala para Koriyama. Chegada e visita à vila
Yasuragi no Sato Aizu Mura, onde está localizada a grande estátua da Deusa da Misericórdia, em Aizu-Wakamatsu.
Prosseguimento à vila histórica de Ouchijuku com tempo livre para almoço (não incluso). A seguir, traslado para
Kinugawa Onsen. Chegada e acomodação em hotel típico japonês (ryokan) para relaxar em suas águas termais
(onsen). Jantar incluso.
Kinugawa Onsen
Nikko
Ashikaga
Tóquio
Café da manhã* Saída para passeio incluindo as Cataratas Kegon e Santuário Toshogu em Nikko. Almoço incluso.
Prosseguimento para o Parque das Flores de Ashikaga com seus belos jardins de glicínias, azaleias, hortênsias.
Término no hotel em Tóquio.
Tóquio
Monte Fuji & Festival Fuji Shibazakura
Tóquio
Café da manhã* Dia de passeio com participação no “Festival Fuji Shibazakura” que ocorre aos pés do Monte Fuji,
onde florescem cerca de 800.000 flores shibazakura nas cores rosa, branco ou púrpura. Tempo livre almoço (não
incluso). A seguir, visita à 5ª. Estação do Monte Fuji, se o clima estiver adequado, e retorno ao hotel em Tóquio.
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), Ginza (lojas de departamentos e de grifes famosas),
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.
Tóquio  Doha
Café da manhã* Check-out do hotel até às 11h00. Em horário adequado, traslado para o Aeroporto Internacional
de Narita. 22:30 – Embarque no voo da QR807 com destino a Doha.
Doha  São Paulo
04:25 – Chegada ao aeroporto de Doha. 07:40 – Conexão com o voo QR773 com destino a São Paulo.
15:50 – Desembarque em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.

Tóquio: Keio Plaza Hotel Tokyo
Morioka: Hotel Metropolitan Morioka New Wing
Aomori: Hotel Aomori

Hospedagem
Hakodate: Hakodate Kokusai Hotel
Sendai: Hotel Metropolitan Sendai
Kinugawa Onsen: Kinugawa Parks Kirakukan (ryokan)

Refeições Inclusas
Café da manhã: 12

Baía de Matsushima

Almoço: 6

Nikko

Jantar: 1

Monte Fuji & Festival Shibazakura
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