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Japão 

ASAKUSA KANNON - TÓQUIO

Dia 1º Osaka 
Chegada a Osaka e traslado ao hotel 
em serviço regular com assistente. 
Alojamento. 

Dia 2º Osaka/Nara/Quioto 
• Café da manhã + almoço. 
Pela manhã visita da cidade e do 
Castelo de Osaka. Depois da visita, 
saída para Nara para conhecer o 
Templo de Todaji com sua imagem 
do grande Buda e o parque dos Cer-
vos Sagrados. Almoço em um res-
taurante. À tarde saída para Quioto. 
No caminho, visita do Santuário 
Xintoísta de Fushimi Inari. Depois 
da visita, traslado ao seu hotel e alo-
jamento. 

Dia 3º Quioto 
• Café da manhã + almoço. 
Visita da cidade que inclui o Caste-
lo de Nijo, que faz parte do conjunto 

de Monumentos históricos da antiga 
Quioto (cidades de Quioto, Uji e 
Otsu) declarados Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO no ano 
de 1994, o Templo Kinkakuji (Pavil-
hão Dourado) um edifício de três 
andares situado nos terrenos do tem-
plo. Os dois andares superiores do 
pavilhão estão recobertos com folhas 
de ouro puro, e possui um magnífico 
jardim japonês adjacente. O lago que 
fica em frente é chamado Kyoko-chi 
(Espelho d’água). Na lagoa, existem 
numerosas ilhas e rochas que repre-
sentam a história da criação budista e 
o Santuário de Heinan. Depois do 
almoço tempo livre. Regresso ao 
hotel por conta do cliente. Alojamen-
to.

Dia 4º Quioto 
• Café da manhã. 

Dia livre para visitar a cidade ou reali-
zar excursões opcionais. Recomenda-
mos realizar a excursão opcional 
(com suplemento) a Hiroshima e 
Miyajima. Alojamento. 

Dia 5º Quioto/Nagoya/Magome/ 
Tsumago/Takayama 
• Café da manhã +Almoço (piquenique) + jantar. 

Traslado a estação de Quioto para 
sair em trem bala com destino a 
Nagoya. Chegada a Nagoya e visita 
das cidades de Magome e Tsuma-
go, na antiga estrada Nakasendo. 
Daremos um passeio em Magome. 
Saída para Tsumago onde visitare-
mos “Waki Honjin” (Antiga Hospe-
daria dos Samurais). Saída de Tsuma-
go para Takayama por estrada chega-
da a Takayama e começo da visita 
da cidade para conhecer a Rua de 
Kami-Sannomachi. Traslado ao 
hotel. Jantar típico japonês no hotel. 
Alojamento. 

Dia 6º Takayama/Shirakawago/ 
Nagoya/Hakone 
• Café da manhã + almoço + jantar. 

Saída com destino a Shirakawago 
com guia de língua espanhola. Che-
gada a Shirakawago e começo da 
visita da cidade (declarada Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO), 
para conhecer uma das casas tradi-
cionais de “Gassho-zukuri”. Almoço 
em um restaurante. Traslado a esta-
ção de Nagoya para pegar o trem 
bala com destino a Odawara. Che-
gada e traslado a Hakone. Jantar e 
alojamento. 

Dia 7º Hakone/Tóquio 
• Café da manhã + almoço. 

Visita do Parque Nacional de Hako-
ne incluindo o lago Ashi onde reali-
zaremos um mini Cruzeiro. O lago 
criado em uma cratera é conhecido 
por seus balneários e vistas do Monte 
Fuji, em dias ensolarados podemos 
contemplar a impressionante estam-
pa do Vulcão refletido em suas 
águas. Subida em teleférico ao 
Monte Komagatake é um passeio 
de 720 m com uma vista espetacular. 
Depois do almoço, saída pela estrada 
com destino a Tóquio. Chegada e 
visita da Torre de Tóquio. Depois da 
visita traslado ao seu hotel e aloja-
mento. 

Dia 8º Tóquio 
• Café da manhã + almoço. 

Visita da cidade incluindo o Templo 
Asakusa com sua arcada comercial 
de Nakamise. Este templo é um dos 
mais antigos da cidade e um dos que 
mais recebem visitas, não somente 
de turistas, mas também de gente 
com autêntico fervor. Visitaremos 
também o bairro Daiba e faremos 
um pequeno passeio de barco. 
Almoço em restaurante local. Regres-
so ao hotel por conta do cliente. Alo-
jamento.  

Dia 9º Tóquio 
• Café da manhã. 

Dia livre para visitar a cidade ou reali-
zar excursões opcionais. Recomenda-
mos realizar a excursão opcional 
(com suplemento) a Nikko. Aloja-
mento. 

Dia 10º Tóquio 
• Café da manhã. 

Traslado ao aeroporto em serviço 
regular com assistente de língua 
espanhola.

✓
Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)

DATAS DE SAÍDA (TERÇA, QUARTA, Categoria “A” Categoria “B” 
(SEXTA-FEIRA* ou DOMINGO*) quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv.

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 

Excursão opcional a Nikko com almoço (por pessoa desde Tóquio) .................. 270 
Excursão opcional a Hiroshima e Miyajima (por pessoa) .................................... 520 

Por voo Madri/Osaka-Tóquio/Madri (neto e aproximado) desde ....................... 729 
Taxas de aeroporto voo internacional........................................................ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32

Cód. 12016QR

10 dias 
(9 noites de hotel) 

desde 3.315 USD

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.). 
- Nas saídas 25 e 26 de junho é possível que a noite em 
Osaka seja substituída por Kobe *. 
- Excursões opcionais, noites extras e upgrade para ryo-
kan só podem ser reservadas como limite 21 dias antes 
da partida. 

- As malas serão despachadas diretamente de Quioto a Tóquio. 
Os clientes passarão uma noite em Takayama e uma noite em 
Hakone sem suas malas, por isso pedimos que preparem uma 
bagagem de mão para estas duas noites. 

- Em algunas saídas poderiam ficar em Kobe em vez de Osaka.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Categoria “A” 
Osaka: Vischio Osaka / Hearton Hotel Nishi -Umeda (Turista) 
Quioto: Miyako Hotel Kyoto Hachijo (Turista Superior) 
Takayama: Green Hotel Main / Best Western Takayama (Turista) 
Hakone: Yumoto Fujiya (quarto standard) (Primeira) / 

Sengokuhara (Primeira) 
Tóquio: Shinagawa Prince (Turista Sup.) / Toshi Center Hotel (Primeira) / 

Cerulean Tower Tokyo (Primeira) 
Categoria “B” 
Osaka: Rihga Royal (West wing) (Turista Sup.) / 

Imperial Hotel Osaka (Turista Sup.) 
Quioto: Granvia (quarto estándar) (Primeira Superior) 
Takayama: Greeen Hotel Tenryo-Kaku / Associa Resort (Primeira) 
Hakone: Yumoto Fujiya (hab. japonesa con camas twin) (Primeira) / 

Sengokuhara (Primeira) 
Tóquio: New Otani (Primeira) /  

Garden Tower (quarto estándar) (Primeira)

Este Programa Inclui: 
- 9 noites de alojamento nos hotéis indicados em regime de alo-
jamento com café da manhã. 

- 5 almoços (+1 tipo piquenique) + 2 jantares (Bebidas não 
incluídas). 

- Traslados indicados no itinerário em serviço regular com guia 
de língua espanhola. 

- Traslados em trem Bala (Shinkansen) classe turística para os 
trajetos Quioto/ Nagoya e Nagoya/ Odawara. 

- Visitas em ônibus, micro ônibus, carro privado ou táxi depen-
dendo do número de participantes. 

- Guia/assistente de língua espanhola durante todo o circuito, 
exceto o trajeto de trem bala de Quioto até Nagoya e/ou 
Nagoya até Odawara. 

- Dependendo das condições climatológicas, a visita panorâmica 
do Monte Fuji, o minicruzeiro e a subida de teleférico podem 
ser substituídos por outras excursões. 

- Seguro de viagem. 
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HOTÉIS 
4*S

Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ +  
6 ALMOÇOS + 

2 JANTARES e 15 VISITAS

2019 

Abril 2, 3, 5, 6 e 30; Maio 1 e 3; 
Agosto 6, 7, 9 e 11; 3.865 1.005 4.299 1.909 
Novembro 12 e 19; Dezembro 24 

Abril 9, 10, 12, 13, 23, 24 e 26; 
Julho 14 e 21; Agosto 2, 4, 13 e 14; 
Outubro 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 22, 

3.775 949 4.189 1.800
 

23, 25, 29 e 30; Novembro 5 e 26 

Abril 16, 17 e 19; 
Maio 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22,  
24, 28, 29 e 31; 
Julho 5, 7, 9, 10, 12, 16, 19, 23, 24, 3.505 895 3.929 1.690 
26, 28, 30 e 31; Agosto 16, 20, 21,  
23 e 27; Setembro 6, 8, 10, 11,  
13, 17, 20, 25 e 27; Dezembro 10 

Junho 4, 11, 12, 18 e 19; 
Julho 2, 3 e 17; Agosto 28 e 30; 3.315 829 3.765 1.460 
Setembro 3, 4, 18 e 24  

2020 

Janeiro 14 e 28; Fevereiro 11 e 25 3.315 829 3.765 1.460
 

Março 3, 10 e 11 3.505 895 3.929 1.690 

Março 17 e 18 3.775 949 4.189 1.800 

Março 20, 24, 25, 27 e 31 3.865 1.005 4.299 1.909 

Para as saídas SEXTA-FEIRA, DOMINGO e a saída de 24 de DEZEMBRO,  
o tour somente opera na categoria “B” 

Noite extra em Osaka com café    155   75    209     89 

Noite extra em Tóquio com café    175 110    259   165 
Estes valores não aplicam nas seguintes datas: 28 Março/14 Abril +  
27 Abril/6 Maio + 12/14 Julho + 3/17 Agosto + 13/15 Setembro +  

20/22 Setembro + 11/13 Outubro 2019 + 14/21 Março 2020 e todos os Sábados.

INCLUÍDO
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BALA
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