
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

01set / Dom: TOKYO 
Traslado aeroporto-hotel incluído para chegada em Tokyo no aeroporto HANEDA - demais aeroportos favor consultar adicional.  
 
02set / Seg: TOKYO 
Nesta manhã o passeio começa no Mercado de Peixes de Tsukiji, com milhares de pequenas lojas vendendo produtos diversos nas ruas estreitas. 
Continuação para o Templo Asakusa Kannon, um dos mais populares de Tokyo, e um passeio na rua comercial Nakamise onde pode-se comprar 
souvenirs típicos japoneses. Em seguida, ida ao Museu Edo, para vivenciar e aprender sobre vários aspectos da história de Tokyo, como o modo de 
vida, arquiteturas do Período Edo, patrimônio cultural, clima político, situação comercial e muito mais. Depois, visita a Ginza, o mais famoso distrito 
de Tokyo para compras de luxo, restaurantes e entretenimento, com inúmeras lojas de departamento, boutiques, galerias de arte, restaurantes, 
boates e cafés.  
 
03set / Ter: TOKYO 
Hoje, passeio para a Torre de Tokyo, um símbolo do renascimento pós-guerra do Japão como uma grande potência econômica. Subindo ao andar 
principal da torre a 150 metros pode-se ter uma visão panorâmica de Tokyo. Depois, prosseguimento para Shibuya, centro de moda e cultura jovem, 
com suas ruas que são berço de muitas tendências de moda e entretenimento do Japão. No Cruzamento de Shibuya é possível observar o momento 
em que o trânsito para completamente e pedestres invadem a interseção de todos os lados. Em seguida, visita ao Santuário Meiji, um santuário 
delicado aos espíritos deificados do Imperador Meiji. Depois, aproveite o tempo para compras em Harajuku ou Rua Omotesando, ambos badalados 
pontos de compras. Por fim você você poderá ir a outra área de compras, Shinjuku, distrito com a estação de trem mais movimentada do Japão.  
 
04set / Qua: TOKYO 
Dia livre.  
 
05set / Qui: ÁREA DE FUJI 
Esta manhã, após 2 horas de viagem da cidade de Tokyo, chegada a Hakone, parte do Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu. Cruzeiro turístico no Lago 
Ashi apreciando a vista do Monte Fuji. Depois, ida em teleférico para Owakudani, área em torno de uma cratera criada durante a última erupção do 
Monte Hakone cerca de 3000 anos atrás. Então, se o tempo permitir, visita à 5ª Estação do Monte Fuji, a mais alta montanha no Japã, com 3.776,24 
m. Estadia e pernoite em um hotel Onsen.  
 
06set / Sex: TAKAYAMA 
Hoje, saída para Tsumago, que era o posto avançado na estrada de Edo (atual Tokyo) para Kyoto no Período Edo (1600-1868). Aqui foi recriado o 
ambiente do Período Edo, que permite aos visitantes se sentir de volta aos tempos antigos. Depois, visita a Takayama, cuja cidade antiga foi 
maravilhosamente preservada com muitos edifícios antigos que remontam ao Período Edo, quando a cidade prosperou como uma rica cidade de 
comerciantes, especialmente a rua Sannomachi. Takayama Jinya costumava servir como um escritório do governo local. Estadia no Ryu Resort & 
Spa, onde você pode mergulhar num onsen e refestelar-se num jantar estilo japonês.  
 
07set / Sab: KANAZAWA 
Hoje o tour começa em Shirakawa-go, um vilarejo declarado patrimônio da humanidade pela UNESCO em 1995, famoso por suas tradicionais casas 
gassho-zukuri, que significa 'construídas na forma de mãos em oração'. Em seguida, visita ao jardim Kenrokuen, considerado como um dos 'três 
mais belos jardins paisagísticos do Japão'. Higashi Chaya é um lugar tradicional onde as gueixas vêm entretendo as pessoas com danças e tocando 
instrumentos musicais tradicionais japoneses desde o Período Edo. Depois, você visita a um distrito samurai localizado ao pé do antigo Castelo de 
Kanazawa, onde samurais e suas famílias costumavam residir.  
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08set / Dom: KYOTO 
Após o café da manhã no hotel você pode experimentar a cerimônia japonesa do chá, também chamada de 'O Caminho do Chá', uma atividade 
cultural japonesa que envolve a preparação cerimonial e apresentação de matcha, chá verde em pó. Você vai desfrutar uma xícara de matcha no 
modo Zen Japonês. Em seguida, visita ao Templo de Kiyomizu (que literalmente significa 'Templo da Água Pura'), cujo nome deriva das águas puras 
da cachoeira de Otowa no templo. O tour prossegue para a área de Gion, o famoso distrito de gueixas de Kyoto, repleto de lojas, restaurantes e 
casas de chá, onde pode-se encontrar gueixas ou maikos nas ruas.  
 
09set / Seg: KYOTO 
Dia livre ou 'Tour opcional Hiroshima'. Nesta manhã, embarque no Shinkansen (trem-bala) para viagem de um dia para Hiroshima saindo de Kyoto. 
Hiroshima é conhecida mundialmente como a cidade em que a primeira bomba atômica foi lançada em 6 de agosto de 1945. Depois da guerra um 
grande parque foi construído no centro da cidade e recebeu um nome que reflete as aspirações para reconstrução da cidade: o Parque Memorial da 
Paz. Visita também à Cúpula da Bomba Atômica, que mostra o quão tremendo foi o poder da bomba. Continuação até o Santuário de Itsukushima na 
Ilha de Miyajima. O santuário e seu portão torii são únicos por serem construídos sobre a água, aparentemente flutuando no mar durante a maré alta. 
Para o retorno para Kyoto, Embarque no trem-bala na estação de Hiroshima para retorno para Kyoto.  
 
10set / Ter: OSAKA 
O dia começa com uma visita ao Santuário Fushimi Inari, famoso por seus milhares de portões vermelhos torii. Prosseguimento para Nara para visita 
ao Templo Todaiji, um dos mais famosos e historicamente significativos do Japão, onde fica uma das maiores figuras de Buda do país. Visita a um 
parque conhecido como parque dos Cervos. O parque é o lar de centenas de veados que vagueiam livremente e dos quais se pode tirar fotos ou 
alimentar com biscoitos de cervo. Depois disso, visitar a Isuien, um atraente jardim japonês com uma variedade de características.  
 
11set / Qua: OSAKA 
Hoje, visita ao Castelo de Osaka, um dos marcos mais famosos do Japão e que desempenhou papel importante na unificação do Japão durante o 
século XVI. Em seguida visita ao Umeda Sky Building para desfrutar a vista panorâmica de 360 graus do corredor da cobertura, 'Sky Walk', no 40º 
andar. Depois, ida para a rua comercial Dotonbori, o principal centro comercial de Osaka, também conhecido como um paraíso gastronômico. Esta 
área é única, combinando cadeias de lojas de varejo e boutiques da moda com sofisticadas lojas de departamento e grifes renomadas.  
 
12set / Qui: OSAKA 
Hoje o tour começa no Castelo de Himeji, considerado o mais belo castelo que sobrevive no Japão. O castelo é designado como tesouro nacional e 
patrimônio mundial da UNESCO. Em seguida visita ao Museu da Fábrica de Sake de HAKUTSURU. Veja a tradição da fabricação do sake que tem 
sido desenvolvida por eras e sinta o 'coração do Japão'. Depois, ida para Kobe Harborland, um distrito de compras e entretenimento à beira-mar, 
para desfrutar sua última noite no Japão.  
 
13set / Sex: OSAKA 
Dia livre.  
 
14set / Sab: OSAKA 
Traslado ao aeroporto incluído.. 
 

 
 

 
TARIFAS EM US$ / PESSOA INCLUI: 

- Hotéis conforme itinerário  
- Café da manhã diariamente 
- Ônibus privativo 
- Guia em português (sujeito a 
disponibilidade) 
- 2 jantares (1 buffet, 1 estilo japonês) 

HOTÉIS: 
TOKYO: SUNSHINE CITY PRINCE 
HOTEL**** 
ÁREA DE FUJI: JIRAGONNNO FUJINO 
YAKATA**** 
TAKAYAMA: HOTEL KIKORI**** 
KANAZAWA: KANAZAWA KOKUSAI 
HOTEL***(+) 
KYOTO: EL INN KYOTO**** 
OSAKA: HOTEL PLAZA OSAKA**** 
 

IMPORTANTE: Traslado de chegada em 
Tokyo no aeroporto Haneda, para 
chegada em outros aeroportos consulte 
adicional. 

*EXCURSÃO OPCIONAL HIROSHIMA: 
Hotel - BT (Kyoto - Hiroshima) - Parque 
Memorial da Paz - Cúpula da Bomba 
Atômica- Santuário de Itsukushima - BT 
(Hiroshima - Kyoto) - Hotel 
*Com ônibus (somente no lado de 
Hiroshima) e base Serviço de Guia (em 
português - *Sujeito a disponibilidade) 
US$ 232 / pax 

 

Em apt Duplo 4795 

Suplemento Single 1158 

 
Condições de pagamento: 
Entrada: 30% por depósito 

*não reembolsável* 

Saldo: 5 x sem juros cartões VISA, 

MASTERCARD, ELO 


