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Castelo de Osaka - Templo Tōdai-ji - Distrito das Gueixas -  Ilha Miyajima - Portão Torii 
Vale de Owakudani - Santuário Meiji 

Japão
Osaka (2n), Kyoto (2n), Gero (1n), Hakone(1n), Tóquio (3n)

10 dias  18 Visitas incluídas  7 Refeições  a partir de 3.250 $

remos os carros alegóricos Yatai Kaikan. No fim da tarde 
traslado ao hotel e Gero. Jantar e acomodação.
(A bagagem será transportada de ônibus, separadamente, 
de Kyoto a Tóquio, por isso recomendamos que você leve 
uma bagagem mais leve para as estadias em Gero e Ha-
kone até sua chegada a Tóquio).

DIA 6º (Domingo)
GERO-TSUMAGO-HAKONE
Café da manhã buffet americano. No início da manhã 
saída de ônibus para visitar Tsumago. Vamos percorrer o 
caminho original, desfrutando de seu bosque com córregos 
e cachoeiras. A cidade de Tsumago conserva a mesma 
estrutura e atmosfera de 300 anos atrás, quando comer-
ciantes, peregrinos e samurais passavam por ela. Mais 
tarde, traslado para a estação de Nagoia para pegar o trem 
super-expresso para Odawara. Assistência em Odawara e 
traslado para o hotel de Hakone. Jantar e acomodação.

DIA 7º (Segunda)
HAKONE-MONTE FUJI-TÓQUIO
Café da manhã buffet americano. Visitaremos o famoso 
Vale do Inferno, no vale de Owakudani, que significa vale 
em ebulição. A uma altitude de 1.040 metros, o vale foi for-
mado cerca de 3.000 anos atrás após uma grande erupção 
do Monte Hakone. Hoje em dia é uma cratera vulcânica 
com piscinas de água mineral rica em enxofre em cons-
tante ebulição e enormes respiradouros de gases vulcâni-
cos. Os visitantes podem desfrutar de uma deslumbrante 
vista do Monte Fuji a partir de vários mirantes. Continuação 
da viagem à cidade de Hakone. Localizada entre o Monte 
Fuji e a Península de Izu, é uma das áreas mais visitadas 
pelos japoneses. É famosa por sua paisagem montanhosa, 
suas doze fontes termais e seus muitos locais históricos. 
A cidade está pousada na bela região montanhosa onde 
se encontra o Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu. Almoço 
em restaurante local. Uma vez no parque nacional, em-
barque no Lago Ashi, para fazer um minicruzeiro durante 
o qual você vai poder relaxar e descobrir o Monte Fuji de 
uma perspectiva inédita. Após o cruzeiro, subida de tele-
férico até o Monte Komagatake. Se as condições forem 
favoráveis, você vai poder observar excelentes vistas pa-
norâmicas do Parque Nacional Hakone. (Caso o navio e o 
teleférico não funcionem devido ao vento ou fortes chuvas, 
outros locais serão visitados. Dependendo da densidade 
de gás vulcânico ou do trânsito, a visita ao Vale Owakudani 
será substituída por outra). Continuação da viagem para Tó-
quio. Acomodação. 

DIA 8º (Terça)
TÓQUIO
Café da manhã buffet americano. Tóquio recebe você 
de braços abertos. Apresentação no lobby com o guia para 
fazer o tour de meio dia pela cidade de Tóquio. No cora-
ção de Tóquio, encontraremos o Palácio Imperial “Kokyo”, 
residência da família imperial japonesa e localização original 
do Castelo de Edo do xogunato Tokugawa, que dominou 
o Japão de 1600 a 1867. O palácio está cercado em todo 
o seu perímetro por imponentes muralhas construídas com 
enormes pedras, e fossos onde atualmente nadam cisnes. O 
Santuário Xintoísta de Meiji, o mais importante e popular 
em seu estilo na cidade, é um oásis de paz em Tóquio e 
honra a memória do primeiro imperador do Japão moderno, 
vital para a abertura do país ao mundo exterior depois de 
séculos de fechamento voluntário nas mãos dos xoguns. O 
santuário tem duas áreas: um jardim interno com os edifícios 
principais e um externo com um memorial com pinturas e 

DIA 1º (Terça)
OSAKA
Bem-vindos ao Japão. Ao chegar no Aeroporto Internacio-
nal de Kansai, nossa equipe estárá no aeroporto pronta 
para ajudá-lo a utilizar o serviço do “Airport Bus” até o 
hotel. Osaka é a terceira cidade mais populosa do Japão, 
com cerca de 2 milhões e 700 mil habitantes. Durante 
muito tempo foi a cidade mais importante do império ja-
ponês, chegando mesmo a ser sua capital durante alguns 
anos no século VII. Atualmente, a cidade de Osaka abriga 
uma incrível seleção de atrações, atividades e eventos. 
Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 2º (Quarta)
OSAKA
A cidade de Osaka nos recebe de braços abertos. Nosso 
guia de língua espanhola estará a nossa espera para co-
meçar o passeio de meio dia que inclui: Castelo de Osaka, 
uma fortaleza de marcante estilo japonês, de grande be-
leza e delicadeza visual. O edifício ocupa nada menos 

que um quilômetro quadrado, em meio a 
um parque com 4.300 cerejeiras 

que, quando chega a época 
do sakura (florescimento), 

torna-se um verdadeiro 
espetáculo. Visitare-

mos o observatório 
do Umeda Sky 
para finalizar o 
passeio no mer-
cado local do 
Kuromon. Al-
moço. Tarde 
livre para fazer 
compras ou 
c a m i n h a r 
pela cidade. 
Acomoda-

ção.

DIA 3º (Quinta)
OSAKA-NARA-KYOTO
Café da manhã buffet americano. Deixamos Osaka para 
seguir para a cidade de Kyoto. Hoje vamos começar o dia 
com a visita turística em Kyoto e Nara, onde visitaremos: o 
Templo Budista Todai-ji, considerado o maior edifício de 
madeira do mundo, que abriga em seu interior o Grande 
Buda de Nara, de 15 metros de altura, o mais famoso dos 
monumentos antigos da cidade. O Pagode de Kofuku-ji. 
O Templo de Kinkaku-ji, mais conhecido como Templo 
do Pavilhão Dourado. Este pavilhão é o principal ponto de 
interesse, tanto por seu interior, onde se encontram relí-
quias de Buda, como por seu exterior, coberto de folha 
de ouro, daí o nome (kin quer dizer ouro). Visitaremos o 
Castelo de Nijo, cujo nome literalmente significa “Cas-
telo da rua Dois”, um dos edifícios mais espetaculares de 
Kyoto. Almoço. Terminaremos a jornada dando um pas-
seio pelo mágico Bairro de Gion, o distrito das gueixas,   
onde vamos parar no tempo. Este distrito é especialmente 
famoso por ser o bairro clássico das Maikos e das Geixas, 
onde ainda é possível encontrar algumas das poucas que 
restam. Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 4º (Sexta)
KYOTO: Excursão opcional a Hiroshima e à ilha 
Miyajima com almoço
Café da manhã buffet americano. Dia livre para suas ati-
vidades pessoais. Recomendamos uma excursão opcional 
a Hiroshima com o almoço incluído, durante a qual você 
vai visitar a ilha de Miyajima e o Santuário Xintoísta de 
Itsukushima, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO 
em 1996. Toda a ilha, com uma área de 30 km2, está cata-
logada pelo governo como Local Histórico Especial e Local 
Panorâmico Especial. O santuário está construído sobre o 
mar. Seu Portão “Torii” é famoso, porque quando a maré 
sobe, todo o santuário parece estar flutuando. De volta à 
cidade, dentro do recinto do Parque Memorial da Paz, você 
pode ver o Museu da Paz, cujo acervo conta com uma 
importante coleção de fotografias e objetos que testemu-
nham o cataclismo (preço aprox. 420 ). Acomodação.

DIA 5º (Sábado)
KYOTO - SHIRAKAWA-GO - TAKAYAMA - GERO
Café da manhã buffet americano. No horário marcado, 
viajaremos de ônibus para Shirakawa-Go, uma cidade 
histórica aninhada entre as montanhas. Chegada e visita 
pela cidade. Shirakawa-Go fica no distrito de Ogimochi, a 

poucos quilômetros de Takayama. Uma área declarada 
Patrimônio Mundial pelo grande número de casas 

gassho-zukuri (mãos unidas em oração), que são 
preservadas em perfeitas condições para o deleite 

dos japoneses que adoram essas construções 
com telhados de palha, em formato de “A”. 

Visita às casas-fazenda. Estas sólidas viven-
das com seus telhados inclinados cobertos 
de palha se assemelham a duas mãos 
unidas em oração. São construídas 
dessa forma para evitar acidentes em 

tempos de nevasca intensa. Almoço 
em restaurante local. Continuação 

da viagem até Takayama, onde vi-
sitaremos a famosa rua Kami 

Sannomachi, que nos 
transportará à 

atmosfera an-
tiga do Japão. 
Mais tarde ve-
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uma arena de esportes. Almoço. Continuação através de 
um dos bairros mais emblemáticos e carismáticos de Tó-
quio, Asakusa. Este bairro representa o antigo Japão. Lá 
encontraremos vários dos principais monumentos da cidade, 
como o mítico Templo de Senso-ji, popularmente conhecido 
como Templo Asakusa Kannon, o mais antigo de Tóquio, 
em cujo gigantesco recinto há um pagode de cinco andares. 
Visitantes de todos os cantos do Japão vêm a este templo 
para rezar e tirar fotos diante do portão Kaminarimon. Em 
frente ao Templo de Asakusa Kannon, encontramos a rua 
comercial de Nakamise, um bazar ao ar livre, onde podemos 
comprar lembranças de todo o tipo, indo de alimentos a rou-
pas, passando pelos tradicionais leques japoneses. O pas-
seio termina no famoso distrito comercial de Ginza, onde 
você pode encontrar muitas das marcas mais importantes 
e lojas de departamento famosas. Após o final do passeio, 
tempo livre para atividades pessoais. Retorno ao hotel por 
conta própria. Acomodação.

DIA 9º (Quarta)
TÓQUIO: Excursão opcional a Nikko com almoço
Café da manhã buffet americano. Dia livre para atividades 
pessoais. Recomendamos uma visita opcional interessante 
com almoço incluído na cidade de Nikko, uma das atrações 
mais famosas do Japão, declarada Patrimônio Mundial pela 
UNESCO. Nikko é famosa pelo deslumbrante mausoléu or-
namentado do primeiro Xogum, Tokugawa Ieyasu (m. 1616), 
personagem em que se baseou James Clavell para cons-
truir o líder fictício de seu romance, Shogun. As elaboradas 
e douradas portas de entrada, os corredores e os armazéns 
do mausoléu (conhecido como Santuário de Tosho-gu) são 
um fiel reflexo de sua época, uma representação do poder 
do xogunato de meados do século XVII. Situado no meio de 
uma antiga floresta de cedros, o vasto complexo abriga o 

o programa inclui

   Bilhetes de trem doméstico em classe turística no super-ex-

presso de JR: Nagoia-Odawara.

   Assistência de nossa equipe no aeroporto de Osaka e tras-

lado ao hotel de Airport Bus.

   Visitas com guias locais exceto em dias livres.

   Traslado em serviço regular compartido aeroporto-hotel em 

Kyoto, e de Tóquio ao aeroporto. Consultar horários para o 

caso de não haver ônibus para o aeroporto em virtude o horá-

rio do voo de saída. Neste caso, os passageiros devem pegar 

um táxi por conta própria até o terminal de ônibus de onde 

partem com frequência os Airport Limousine Bus. 

Serviço de transporte de malas direto de Kyoto a Tóquio.

   Café da manhã buffet americano diário 

5 almoços e 2 jantares.

   Visitas Inclusas 

  Em Osaka: 

Castelo, Observatório Umeda Sky e 

Mercado local Kuromon.

  Em Kyoto e Nara: 

Templo Todai-ji e parque Nara, Templo Kofuku-ji, Templo 

Kinkaku-ji, Castelo Nijo e Bairro de Gion (distrito das Gueixas)

  Em Shirakawa-Go e Takayama: 

Distrito Ogimachi, Casas Gassho-zukuri, rua Kami Sannoma-

chi e Yatai Kaikan

  Em Tsuma-go: 

Antiga cidade postal Tsumago, Casa samurai Waki Honjin

  Em Hakone: 

Subida de teleférico ao Monte Komagatake. Panorâmica do 

Vale de Owakudani. Minicruzeiro no Lago Ashi 

 Em Tóquio: 

Praça do Palácio Imperial. Santuário xintoísta de Meiji 

Templo Asakusa Kannon. Distrito de Ginza

   Seguro de viagem Mapfre Asistencia 

hotéis previstos ou similares

OSAKA

Nikko Osaka CAT. A hno.co.jp

Sheraton Miyako CAT. A miyakohotels.ne.jp

Monterey Grasmere 

(Quarto Standard)

CAT. B newotani.co.jp

KYOTO

Ana Crowne Praça 

(Quarto Standard)

CAT. A righa-kioto.co.jp

Daiwa Roynte 

(Quarto Standard)

CAT. B daiwaronet.jp

GERO/TAKAYAMA

Suimeikan CAT. A righa-kioto.co.jp

Associa Takayama CAT. B Associa.com

HAKONE

Resorpia Hakone 

(Quarto Standard)

CAT. A/B rt-clubnet.jp

TÓQUIO

New Otani Then Main 

(Quarto Standard)

CAT. A newotani.co.jp

New Otani Garden 

Tower 

(Quarto Standard)

CAT. B newotani.co.jp

MAR DEL JAPÓN

Tóquio

Hakone

Kyoto

Nara

Osaka

Gero

NOTAS IMPORTANTES

  Os circuitos no Japão só permitem uma mala por pessoa (aproxima-
damente 20 Kg). Cada mala adicional deverá pagar uma taxa em ienes 
que será informada em cada tour e paga no destino. 6º Dia de Kyoto 
a Tóquio: prepare uma mochila com roupas e outros itens essenciais 
para passar uma noite em Gero / Takayama e outra em Hakone / Atami.

  Este programa está sujeito a condições especiais de contratação. 
Por favor, consulte.

  Quando o tour tiver menos de 10 pessoas, pode-se usar transporte 
público em vez de ônibus privativo.

  De dezembro a fevereiro, inclusive, os circuitos operam somente com 
hotéis de categoria A.

preços por pessoa $ US

   Cat. B Cat. A

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . .  3.250 3.615

Supl. quarto individual Alta T. . . . . .  785 1.190

Supl. quarto individual Outras T. . . .  650 1.085

  Média Temporada . . . . . . . . . . . .  75 145

  Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . .  290 220

santuário Rinno-ji e Futarasan, e também o menor e menos 
elaborado mausoléu do terceiro xogum, Tokugawa Iemitsu. 
Perto de Nikko se encontra o lago Chuzenji e as espetaculares 
cataratas de Kegon, a uma hora de viagem por uma estrada 
de montanha com curvas acentuadas e belas vistas panorâ-
micas. Uma região cuja beleza é de tirar o fôlego. No lago 
você pode navegar, nadar e pescar, enquanto os fiéis sobem 
o Monte Nantai de 2.400 metros de altura (preço aprox. 230 

). Acomodação.

DIA 10º (Quinta)
TÓQUIO
Café da manhã buffet americano. No horário pro-
gramado traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de 
nossos serviços.

datas de início Osaka

 2018

Março 6 13 27

Abril 3 10 17

Maio 1 8 15 22 29

Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 14 21 28

Setembro 4 11 25

Outubro 9 16 23 30

Novembro 6 13 20 27

Dezembro 4 11 18 25

 2019

Janeiro 1 8 15 22 29

Fevereiro 5 12 19 26

Março 5 12

 Baixa T.      Média T.      Alta T. 


