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TEMPLO KINKAKUJI 
 

Símbolo da cidade de Quioto, o templo Kinkakuji, ou 
Pavilhão Dourado, é um santuário budista. Suas 
estruturas de madeira cobertas com folhas de ouro 
chamam atenção em meio aos jardins do templo zen-
budista Rokuonji. A tranquilidade e paz do local fazem 
com que o Kinkakuji seja um dos templos mais famosos 
do mundo. 

 

 

 

SHIRAKAWAGO 
 
Shirakawago é um vilarejo folclórico considerado 
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, devido 
ao seu estilo e arquitetura singulares. As casas típicas em 
estilo “Gasshozukuri” possuem telhados bem inclinados 
para que a neve não se acumule e, têm até 4 andares na 
parte interna, permitindo que grandes famílias morassem 
e trabalhassem juntas. Estas casas juntas formam uma 
linda paisagem que nos remete aos tempos antigos. 

MONTE FUJI 
O monte Fuji é um dos símbolos mais famosos do Japão, 
sendo homenageado em pinturas, fotos, músicas e 
poemas. Todos os anos é visitado por milhares de turistas 
e alpinistas que se aventuram em suas trilhas. A 
montanha, que também é um vulcão, está localizada na 
região de Hakone que conta com 5 grandes lagos.  Um 
dos principais lagos é o Ashi, que confere à região uma 
paisagem de beleza única.   

 
 

 

 

TÓQUIO 
 

Tóquio é uma das metrópoles mais populosa do mundo. 
Tornou-se a capital do Império em 1868 e sofreu duas 
grandes destruições: uma em 1923, quando foi atingida 
por um terremoto e outra em 1944 e 1945 quando 
bombardeios americanos destruíram grande parte da 
cidade. Hoje a cidade é o principal centro político, 
financeiro, comercial, educacional e cultural do país. 

 

ASAKUSA 
 
Asakusa é um bairro da cidade de Tóquio onde se 
encontra um conjunto de construções sagradas 
Budistas, como o Kaminarimon (Portão Kaminari), o 
templo Sensoji (ou Santuário Asakusa). A região 
também é famosa por suas lojinhas de souvenires e por 
ser uma área histórica em uma cidade com poucos 
prédios de mais de 50 anos, devido ao período de 
guerras que enfrentou. 

 
 

 

 

 

 

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos. 

Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485 

Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br 
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Saídas: Às terças, quartas ou sextas-feiras (conforme calendário de saídas). 

Osaka   Nara   Quioto    Magome   Tsumago   Takayama   Shirakawago   Hakone   Tóquio 
 
 

1º Dia - ... / Osaka [ - , - , - ] 

Chegada ao Aeroporto Internacional Kansai ou Doméstico 
Itami, recepção e traslado ao hotel de ônibus regular e 
táxi. Hospedagem no hotel em Osaka, da categoria 
escolhida. Check-in a partir das 15h00. 
 
2º Dia - Osaka / Nara / Quioto [ C , A , - ] 

Pela manhã, visita a Castelo de Osaka. Prosseguimento a 
Nara para visita ao Templo Todaiji, com sua enorme 
imagem de Buda, feita em bronze fundido, e ao Parque 
dos Cervos Sagrados. Almoço em restaurante local. 
Traslado ao hotel em Quioto, e no caminho, visita ao 
Santuário Xintoísta de Fushimi Inari. 
 
3º Dia - Quioto [ C , A , - ] 

Meio dia de passeio em Quioto, antiga capital do Japão, 
famosa mundialmente por seus templos e santuários. 
Visita ao Castelo de Nijo, ao Pavilhão Dourado (Kinkakuji) 
e ao Templo Xintoísta Heian. Almoço em restaurante 
local. Término do passeio no restaurante. O retorno ao 
hotel será por conta própria. A tarde é livre para 
atividades independentes. 
 
4º Dia - Quioto [ C , - , - ] 

Dia livre para atividades independentes. 
* Passeio opcional para Hiroshima & Miyajima: Encontro 
com o guia no lobby do Hotel Granvia Kyoto (participantes 
hospedados em outros hotéis devem fazer o traslado por 
conta própria). Caminhada até a estação e embarque no 
trem bala com destino a Hiroshima. Chegada e passeio 
pela cidade, utilizando transporte público local. Visita ao 
Museu da Bomba Atômica, ao Parque Memorial da Paz, e 
ao Templo Xintoísta Itsukushima, localizado na Ilha de 
Miyajima. Retorno à estação de Hiroshima para embarque 
no trem bala com destino a Quioto. Término do passeio 
na estação de Quioto. * Preço por pessoa, com almoço: 
US$555.00 (mínimo de 2 participantes). 
 
 

5º Dia – Quioto/Magome/Tsumago/Takayama  [C , A , J] 

(Para seu conforto e segurança, a bagagem será 
despachada diretamente para o hotel em Tóquio. 
Recomendamos levar consigo o necessário para 2 noites). 
Pela manhã, traslado a estação de Quioto para embarque 
no trem bala com destino a Nagoya. Chegada e traslado 
de ônibus a Tsumago, uma área que servia de posto de 
abastecimento na antiga Rota Nakasendo, uma das cinco 
vias terrestres que ligava Quioto a Edo (atual Tóquio). 
Durante a rota será oferecido almoço no estilo lunch box. 
Passeio por Magome, e em Tsumago, visita a uma das 
ruas do povoado para conhecer "Wakihonjin Okuya”, uma 
antiga hospedaria dos samurais. Traslado a Takayama, 
uma antiga cidade feudal, que preserva a sensação de 
ainda fazer parte desta época. Visita ao bairro de Kami 
Sannomachi, que possui reminiscências das casas de 
época. Jantar típico japonês incluso no hotel. 
Hospedagem no hotel em Takayama. 
 
6º Dia - Takayama/ Shirakawago/ Hakone [ C , A , J ] 

Após café da manhã, traslado de ônibus com destino a 
Shirakawago, para visita ao vilarejo com as casas típicas 
em estilo “Gasshozukuri”. Traslado a Nagoya para 
embarque no trem bala com destino à estação Odawara. 
Almoço em restaurante local. Hospedagem em Hakone. 
Jantar no hotel. 
 
7º Dia - Hakone / Tóquio [ C , A , - ] 

De manhã, passeio pelo Parque Nacional de Hakone, com 
mini cruzeiro pelo Lago Ashi, e subida de teleférico ao 
Monte Komagatake, para apreciar a linda paisagem de 
Hakone e do Monte Fuji (dependendo das condições 
climáticas). Almoço em restaurante local. Prosseguimento 
a Tóquio, capital do Japão, uma das cidades mais 
modernas e excitantes do mundo. Visita à Torre de 
Tóquio. Após passeio, traslado ao hotel. 
 
 
 



8º Dia - Tóquio [ C , A , - ] 

Meio dia de passeio pela cidade, com visita ao Templo 
Asakusa Kannon, com suas tradicionais lojas de souvenir, 
conhecidas por “Nakamise Arcade”, e ao bairro de 
Odaiba, onde faremos um pequeno passeio de barco. 
Após o almoço, término do passeio no restaurante local. 
O retorno ao hotel será por conta própria. A tarde é livre 
para aproveitar e conhecer mais os incríveis atrativos da 
cidade. 
 
9º Dia - Tóquio [ C , - , - ] 

Dia livre para atividades independentes. 

* Passeio opcional para Nikko: Pela manhã, encontro com 
guia no lobby do hotel e traslado a Nikko. Visita ao 
Templo Xintoísta Toshogu, considerado patrimônio 
cultural e natural da humanidade pela UNESCO. Subindo 
pela estrada tortuosa de Irohazaka, visita ao Lago 
Chuzenji, e por fim, visita à Cascata Kegon. * Preço por 
pessoa, com almoço: US$290.00 (mínimo de 2 
participantes). 
 
10º Dia - Tóquio / ... [ C , - , - ] 

Em horário conveniente, traslado de ônibus regular ao 
Aeroporto Internacional Narita ou Doméstico Haneda. Fim 
dos serviços. 

 
 
 
Observações: 
- Caso desejem, os participantes que escolherem a categoria superior poderão se hospedar em apartamento em estilo 

japonês em Hakone, no Ryokan Setsugetsuka, ou similar. Neste caso, o valor do suplemento é de USD120.00 por pessoa 
em acomodação dupla, e USD180.00 por apartamento single. 

- Na categoria standard não estão disponíveis camas de casal, somente twin (duas camas de solteiro). Camas de casal 
podem ser solicitadas em Osaka, Quioto e Tóquio nas categorias superior e luxo. A solicitação não pode ser garantida, 
fica sujeita a confirmação até o momento do check-in. 

- Também é possível reservar noites extras em Osaka ou em Tóquio. Consulte-nos sobre os valores adicionais. 
- Caso algum museu ou outro local turístico esteja fechado por motivos de força maior, os passeios poderão ser 

substituídos por outras atividades ou visitas a outros locais. 
- Para participantes com voos de CHEGADA entre 22h00 e 7h00, e/ou PARTIDA entre 00h30 e 9h00, haverá cobrança de 

suplemento devido a falta de transporte público nestes horários. Consulte-nos sobre os valores adicionais. 
 
Pacote Inclui: 
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares, de acordo com a categoria escolhida. 
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar.  
- Guia local ou assistente falando espanhol (exceto a bordo dos trens bala). 
- Bilhete de trem, em classe econômica, para os trechos: Quioto/ Nagoya/ Odawara. 
- Traslados e passeios regulares (exceto opcionais), conforme descritos. 
- Envio de bagagem (máximo de 1 mala por pessoa, de até 20 kg): no 5° dia (de Quioto a Tóquio). No caso de bagagem 

excedente, serão cobrados no local aproximadamente US$40.00 por mala. 
 
Pacote Não Inclui: 
- Parte aérea internacional. 
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível. 
- Gorjetas para guia local, motorista e maleteiros dos hotéis. 
- Despesas com documentações. 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidades Noites STANDARD SUPERIOR LUXO 

Osaka 1 
Plaza Osaka 

Hearton Hotel Nishi-Umeda 
Rihga Royal West Wing 

Imperial Hotel Osaka (standard) 
Rihga Royal Tower Wing 

Imperial Hotel Osaka (superior) 

Quioto 3 
Kyoto Tower 
New Miyako 

Granvia (standard) Granvia (luxo) 

Takayama 1 
Green Hotel Main 

Hida Hotel Plaza East Wing 
Green Hotel Tenryo-kaku 
Associa Resort (standard) 

Green Hotel Premium 
Associa Resort (deluxe) 

Hakone 1 Yumoto Fujiya (standard) 
Yumoto Fujiya (estilo japonês 

com camas twin) 
Ryokan Setsugetsuka (estilo 

japonês com camas twin) 

Tóquio 3 
Shinagawa Prince (Main) 

Toshi Center Hotel 
Monterey Hanzomon 

New Otani  
(Garden Tower –  standard) 

New Otani  
(Garden Tower – semi suite) 

 



  

 

PARTE TERRESTRE 
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 2  passageiros 

Temporada 
SAÍDAS EM 2018 

(início em Osaka nas datas abaixo) 
Apartamento STANDARD SUPERIOR LUXO 

A 

Maio/2018: 29 e 30 
Junho/2018: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 
Julho/2018: 3, 4, 6, 17 e 18 
Agosto/2018: 28 e 29 
Setembro/2018: 4, 5, 7, 25 e 26 
Dezembro/2018: 4  

Duplo 3.445,00 3.915,00 4.760,00 

Suplemento 
Single 

830,00 1.545,00 1.905,00 

B 

Abril/2018: 17, 18, 24 e 25 
Maio/2018: 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22 e 23 
Julho/2018: 10, 11, 13, 20, 24, 25, 27 e 31 
Agosto/2018: 3, 15, 17, 21, 22, 24 e 31 
Setembro/2018: 11, 12, 14, 18, 19, 21 e 28 
Outubro/2018: 9, 16, 23 e 30  

Duplo 3.605,00 4.035,00 4.875,00 

Suplemento 
Single 

890,00 1.790,00 2.195,00 

C 

Abril/2018: 13 e 20 
Agosto/2018: 1 e 14 
Outubro/2018: 2, 3, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 
Novembro/2018: 2, 6 e 13 
Dezembro/2018: 18 

Duplo 3.905,00 4.380,00 5.245,00 

Suplemento 
Single 

950,00 1.905,00 2.515,00 

D 

Abril/2018: 3, 4, 6, 10 e 11 
Maio/2018: 1 e 2 
Agosto/2018: 7, 8 e 10 
Novembro/2018: 20 e 27 

Duplo 4.000,00 4.495,00 5.395,00 

Suplemento 
Single 

1.005,00 2.020,00 2.655,00 

 
 

Informações Gerais: 
Reservas e pagamento terrestre (FIT): 
* Para reservas, é necessário 10% de sinal do valor total (ou máximo de USD300.00 por pessoa), a cópia escaneada dos 
passaportes válidos e condições gerais assinadas; 
* O saldo deve ser quitado até 48 horas após a confirmação.  

Formas de pagamento:  
- À vista em dinheiro ou depósito; 
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 5 vezes sem juros nos cartões 
Visa ou Mastercard (valor mínimo total de venda de US$ 1.500.00 por cartão – para valores menores, consulte-nos).  
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento. 
* Caso o pacote inclua bilhetes aéreos internos ou trechos de trem, note que uma vez emitidos, os valores dos bilhetes não 
são reembolsáveis em caso de cancelamento. 

Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte-nos (11)5585-1485 
Observações Importantes: 

- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo; 
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo; 
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser 
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque; 
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas 
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem prévia; 
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote. 

** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os 
lugares estão sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. ** 


