
40 China e Japão

Dia 1º: Osaka – Quioto 
Chegada ao aeroporto internacional Osaka 
(Kansai ou Itami). Depois do tramite de imi-
gração, recepção por um assistente falando 
espanhol e traslado ao hotel em Quioto em ser-
viço regular com assistência. (Check-in a partir 
das 15h00)  Restante do dia livre. Acomodação 
no hotel. 

Dia 2º: Quioto 
Café da manhã e saída para visita da cidade com 
guia falando espanhol para conhecer  o Templo 
Sanjusangendo, o Castelo  de Nijo, o Templo 
Kinkakuji. Almoço . Depoois , vistaremos  o  jar-
dín do l Templo Tenryuji e  o Bosque  de Bambú 
de Arashiyama. Retorno  ao  hotel . Tarde libre. 
Acomodação no hotel 

Dia 3º: Quioto
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de reali-
zar excursão  opcional ao   santuário de Fushimi 
Inari  e continuamos a  Nara, para visitar o Tem-
plo Todaji com sua enorme imagem do buda, e 
o parque dos Servos  Sagrados . Acomodação 
no hotel.

Dia 4º: Quioto / Himeji / Kurashiki / Hi-
roshima 
Café da manhã no hotel. Saída até Himeji em 
trem bala “Hikari”, chegada  a Himeji e visita do 
Castelo de Himeji, e saida em  até Kurashiki pela 
rodovia. Almoço em restaurante local e visita da 
cidade para conhecer a antiga residência da Fa-
mília Ohashi e o bairro histórico de “Bikan”. Pela 
tarde saída até Hiroshima pela rodovia. Acomo-
dação no hotel.

Dia 5º: Hiroshima 
Café da manhã e visita da cidade e a ilha de Mi-
yajima com guia falando espanhol para conhecer 
o Parque Comemorativo da Paz e seu museu, a 
cúpula da bomba atômica,  o Santuário Shin-
toísta de Itsukushima na ilha de Miyajima famosa 

por sua porta voltada para o mar. Regresso ao 
hotel. Acomodação no hotel. 

Dia 6º: Hiroshima / Koyasan 
Café da manhã e traslado a estação de Hiros-
hima para sair em trem bala “Nozomi” até Shin-
Osaka. Chegada e saída até Koyasan. Almoço 
em rota. Chegada à Koyasan e visita da mon-
tanha sagrada com guia falando espanhol para 
conhecer o Templo Kongobuji, Danjo Garan e 
o Mausoléu Okunoin. Continuação. Traslado a 
Shukubo. Jantar vegetariano em Shukubo e aco-
modação no hotel.

Dia 7º: Koyasan / Kumano Kodo / 
Kawayu Onsen 
A primeira hora da manhã, podem participar 
dos serviços religiosos do templo. Café da 
manhã típico japonês vegetariano em Shukubo 
e saída até o lugar sagrado de Kumano pela 
estrada com guia falando espanhol. Chegada 
à Kumano e almoço em um restaurante local. 
Pela tarde, visitaremos a antiga rota de pere-
grinação Kumano Kodo com visita do Santuário 
Kumano Hongu Taisha que é o recinto principal 
da peregrinação e Oyunoha (o recinto antigo 
do Kumano Hongu Taisha). Depois da visita 
traslado ao Ryokan. Jantar e acomodação no 
hotel em Ryokan. 

Dia 8º: Kawayu Onsen / Osaka 
Café da manhã e traslado em ônibus até Osaka.  
Chegada  e visita  para conhecer o Observatório 
“Jardim Flutuante” no edifício Umeda Sky e o 
Bairro Dotombori. Depois da visita, traslado e 
acomodação no hotel.

Dia 9º: Osaka / Kanazawa 
Café da manhã no hotel e traslado a estação de 
Osaka para sair em trem expresso limitado de JR 
“Thunderbird” até Kanazawa. Chegada e visita 
da com guia falando espanhol para conhecer o 
Jardim Kenroku-en, o Mercado de Oumicho, o 

Bairro Higashi Chayagaiy, o Bairro Nagamachi, 
onde visitaremos a antiga residência da família 
dos samurais Nomura. Depois da visita, traslado 
e acomodação no hotel.

Dia 10º: Kanazawa / Shirakawago / Taka-
yama 
Café da manhã. Saída em direção ao povo de 
Shirakawago com guia falando espanhol para 
visitar esta cidade. declarada Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer uma das casas 
tradicionais de “Gassho-zukuri”, que foi  conver-
tida em um dos símbolos do Japão mais rural e 
desconhecido.  Saída até Takayama pela estrada 
com almoço em rota. Pela tarde, visita da cidade 
para conhecer Yatai Kaikan (Sala de Exposição 
das Carroças Festivas) o e a rua Kami-Sannoma-
chi. Depois da visita, traslado ao hotel. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 11º: Takayama / Nagoya / Hakone 
/ Tóquio 
Café da manhã. Saída em direção  a Nagoya por 
estrada. Chegada e partida para Odawara pelo 
trem-bala JR “Hikari”. Chegada e translado para 
Hakone. Almoço. Começaremos a visita do Par-
que Nacional Fuji-Hakone para conhecer o Lago 
Ashi em um mini cruzeiro e subindo em telefé-
rico. Após a visita, saida para Tóquio. Chegada e 
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.  

Dia 12º: Tóquio 
Café da manhã e visita da cidade de Tóquio para 
conhecer a Torre de Tóquio, a praça do Palácio 
Imperial e o Templo Asakusa Kannon com sua ar-
cada comercial de Nakamise. Almoço. Regresso 
ao hotel por sua conta. Tarde livre. Acomodação 
no hotel. 

Dia 13º: Tóquio 
Café da manhã no hotel e dia livre para suas 
atividades pessoais. Recomendamos excursão 
opcional à Nikko, onde visitaremos o San-

tuário Xintoísta de Toshogu, o Lago Chuzenji 
subindo pela estrada zig-zag (I-Ro-Ha) e a 
Cascata de Kegon. Almoço em restaurante 
local e regresso ao hotel em Tóquio. Acomo-
dação no hotel.

Dia 14º: Tóquio 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto internacional em serviço regular 
com assistente falando espanhol. Fim dos nossos 
serviços. Até uma próxima viagem!

Opção extensão a SIngapura

Dia 14º: Tóquio / Singapura
Café da manhã. No horário indicado, traslado  
para o aeroporto para embarque em voo com 
destino Singapura. (voo internacional não in-
cluído). Chegada e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel.

Dia 15º: Singapura
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade. 
Nosso tour começa com uma visita ao primeiro 
lugar declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em Singapura, o Jardim Botânico de 
Singapura, e passearemos pelo Jardim Nacional 
de Orquídeas. Seguiremos para Little Índia, um 
abrigo de cultura e etnia indiana, que incorpora 
o pulso vibrante e colorido da comunidade in-
diana de Cingapura.  Em seguida, vamos para a 
foz do rio Singapura no Merlion para vermos o 
icônico Merlion e a Marina Bay. Passaremos pelo 
distrito fi nanceiro até chegarmos  no histórico 
distrito de Chinatown. Tarde livre. Acomodação 
no hotel. 

Dia 16º: Singapura
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto internacional em serviço regular 
com assistente falando espanhol. Fim dos nossos 
serviços. Até uma próxima viagem!

A partir de 6.412$

Visitando:  Quioto / Hiroshima / Koyasan / Caminho de Kumano / Osaka / Kanazawa / Shirakawago / Takayama / Nagoya 
/ Hakone / Tóquio / Singapura

Caminho de Kumano, extensão a Singapura
14 e 16 Dias

11 9

Março 25, 27
Abril 01, 03, 08, 15, 22, 29  
Maio 06, 08, 13, 20, 22, 27
Junho 03, 10, 17, 24
Julho 01, 08

Agosto 05, 12, 19
Setembro 02, 09, 16, 23, 30
Outubro 07, 14, 21, 23, 28
Novembro 04, 11

2020

Saídas 2020
A OSAKA INTRODUÇÃO

É a nossa viagem mais completa ao Japão. Estamos incluindo visitas no Japão Urbano (Tó-
quio), cidade grande do Oriente. O Japão mais tradicional em Quioto e Nara, o Japão rural 
em Kanzawa, Shirakawago e Takayama, as paisagens do Monte Fuji de Hakone e a grande 
experiência do Japão mais autêntica: os dias de Koyasan e a Montanha Sagrada com os tem-
plos, a estadia com os monges no sukubo ou mosteiro e a estadia no Onsen, (Ryokan ou hotel 
tradicional com spa).
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Cidade Hotéis
Kyoto Kyoto Century Hotel 4*

Hiroshima Daiwa Roynet Hiroshima-Ekimae 4*

Koyasan Kumagaiji, Eko -in, Henjoko – in (habitación Japãoesa)

Kawayu Onsen Ryokan Fujiya, Midoriya (habitación Japãoesa) 4*

Osaka Sheraton Miyako Hotel Osaka 4*

Kanazawa Kanazawa Tokyu 4*

Takayama Hotel Associa Takayama Resort 4*/ Ryokan Hidatei Hanaougi / Ryokan Hoshokaku (habitación Japãoesa)

Tóquio Hotel Grand Nikko Tóquio Daiba 4* / Hyatt Regency Tóquio 4*

Singapura Parkroyal On Beach Road 4*

Hotéis previstos ou Similares

Notas Ex. Opcional Nikko$

-O meio de transporte a ser realizado depende do número de participantes.
-A data da temporada  alta as visitas ao  Lago Chuzenji e  A  Cascada de Kegon podem  ser substituídas segundo 
movimento 

Kanazawa

Rota de Kumano

• Traslados desde o aeroporto de Osaka até o em serviço regular com assistência falando em es-
panhol. Em alguns casos será necessário fazer de ônibus-taxi.

• Traslado desde o hotel de Tóquio até o aeroporto em serviço regular com assistência falando em 
espanhol. Em alguns casos não é direto.

• Acomodação nos hotéis indicados ou similares. 
• Café da manhã e refeições conforme indicadas no itinerário podendo ser no hotel ou em restau-

rantes locais. 
• Visitas, excursões e traslados em veículos climatizados, com guias locais falando espanhol. 
• Trem bala em classe turista segundo itinerário.
• Entrada as visitas mencionadas no itinerário.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.
Extensão Singapura

•  2 noites de hospedagem no hotel selecionado em apartamento standard.
• Regime acomodação com café da manhã 
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com motorista falando inglês (mínimo 2 passageiros).
• Visita da cidade com entrada ao Jardim Botânico de  Singapura  em serviço privado , com guia 

idioma espanhol (mínimo 2 passageiros).

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, bebidas, gorjetas , maleteiros, vistos, etc. 
• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Vistos
Extensão a Singapura

• Gastos pessoais, bebidas, gorjetas, vistos etc. 
• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Voo Tóquio - Singapura
• Taxas e combustível

O Tour não incluiNO

Rota de Kumano

• Mínimo 2 passageiros. 
• Consultar suplementos de Natal e Ano Novo. 
• Os ingressos para o Castelo de Himeji não podem ser reservados com antecedência, se não houver 

disponibilidade a visita será substituída pelo Castelo de Osaka (dia 8).
• As visitas do mini cruzeiro, teleférico e Monte Fuji dependem das condições meteorológicas. serão 

cancelados se as condições mínimas de segurança não forem cumpridas.
• No Shukubo de Koyasan (mosteiro), os quartos não têm banheiro / serviço privado. Jantar e café da 

manhã no chão com os monges.
• Para os voos de chegada e saída noturnos, haverá suplemento.
• Bagagem permitida 1 mala (23 kg) por pessoa. Malas serão movidas separadamente em Quioto / 

Hiroshima / Osaka / Tóquio. Os passageiros passarão sem as malas em Hiroshima, Hiroshima ,Koya-
san, Kawayu Onsen, Kanazawa e Takayama. Por favor, prepare uma mala de mão (no máximo 10 kg) 
para estas noites.

• Em Koyasan, o mosteiro de “Shukubo” é um local de oração. Os quartos não têm o conforto de um 
hotel e / ou ryokan. Por exemplo, as paredes dos quartos são portas de correr e o banheiro / chu-
veiro é compartilhado, então a privacidade não pode ser assegurada. Você dorme e come no piso 
de estilo japonês Tatami. Pode ser incompatível com pessoas com mobilidade reduzida.

• Caminharemos cerca de 4 km através do KUMANO KODO (ou do Kumano Way), a rota irmã do 
Caminho de Santiago na Espanha, Património Mundial pela UNESCO. (Este dia é necessário para 
preparar: roupas de mangas compridas e calçado adequado para caminhar, toalha, guarda-chuva 
ou capa de chuva). Caso o guia considere que alguém não pode fazer isso, ele irá esperar dentro 
do ônibus ou em Kumano Hongu Taisha.

• Podemos desfrutar do ONSEN (fontes termais) em Kawayu Onsen e Takayama.

Extensão Singapura

• Não pode viajar durante as seguintes  datas s (blackout): Evento Food Hotel Asia: 30 Mar - 02 Abr 
2020; Evento Lions Club International: 24-30 Jun 2020 ; Evento Singapura Formula  F1: 17-20 Set 
2020 ; Ano Novo : 30-31 Dez 2020

• Traslados entre as 22h30 – 07h00: suplemento USD 138 traslado
• Consultar suplementos para feiras, eventos especiais e festas locais

Notas Importantes

Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo Rota de Kumano

Saídas
Iti. MM835

Rota de Kumano

Duplo Sup. Indv.

Jun: 3 6.412 2.232

Jun: 10, 17, 24; Set 23 6.703 2.378

Jul: 1, 8, Ago: 19; Set: 2, 9, 16, 30 6.944 2.445

Abr: 15; Mai: 6, 8, 13, 20, 22, 27; Ago: 12; Out: 7, 14, 21, 23 7.400 2.512

Mar: 25, 27; Abr: 01, 03, 08, 22, 29; Ago: 5; Out: 28; Nov: 4, 11 7.721 2.579

$

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Extensão a Singapura 

Temporada
Iti. MM836

Extensão Singapura 2 noites  Parkroyal On Beach Road 4*
Duplo Sup. Indv.

01 Abr 20 - 31 Mar 21 1.000 509

$

Japão

Takayama
1

Kanazawa 1

Hiroshima 2
Osaka

2

Quioto 2

Koyasan

1 Kawayu Onsen1Singapura 2

Tokio3

Pacote Plus 

Excursão opcional a Nara e Fushimi Inari de meio dia, desde Kyoto (Dia 3)
Preço por pessoa 201 $

Excursão opcional a Nikko com almoço desde Tóquio (Dia 13))
Preço por pessoa 469 $

Suplemento Voos Regionais 
(sujeito a modificações)

$$

Voo Tokio - Singapura 1028 $ netos
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