
JAPÃO EXPRESS
7 dias / 6 noites

Osaka - Nara - Quioto - Hakone - Tóquio
Datas de Início

2016 - 2017 Serviços incluídos

Terças-feiras

Abr 05*, 12, 19, 26
Mai 03, 10, 17, 24, 31 

Jun 07, 14, 21, 28
Jul 05, 12, 19, 26 

Ago 02, 09, 16, 23, 
30 

Set 06, 13, 20, 27 

Out 04, 11, 18, 25 
Nov 01, 08, 15, 22, 

29
Dez 06, 20

- 2017 -
Jan 10, 24
Fev 07, 21

Mar 07, 14, 21, 28*
* Datas com asteriscos:

A hospedagem poderá ser em Kobe em 
lugar de Osaca. 

• Todos os traslados mencionados no roteiro.
• Hospedagem durante 6 noites em hotéis de categoria escolhida.
• Café da manhã tipo Buffet diário.
• Refeições: 4 almoços e 1 jantar. (sem bebidas).
• Visitas segundo programa em ônibus, miniônibus, carro privado em função do 
número de passageiros.
• Guia acompanhante em idioma espanol durante todo o percurso. (exceto no 
trajeto do trem bala). 
• Entradas aos monumentos visitados.
• Bilhetes de trem Bala (Shinkansen) classe Turista Quioto/Odawara. 

1º Dia - (Terça) - Osaka
Chegada ao aeroporto em Osaca e traslado ao hotel. Hospedagem. A Entrada nos hotéis a partir da 15:00 hrs. 
Osaka ou Osaca/Ósaca é uma província japonesa, parte da região de Kansai, na ilha de Honshu, a principal do país. Sua 
capital e maior cidade é a cidade de mesmo nome, a terceira mais populosa cidade do Japão e a maior fora da área de 
inflûencia da capital Tóquio.

2º Dia - (Quarta) - Osaka – Nara - Quioto
Café da manhã e visita ao Castelo de Osaca e o observatório do edificio Umeda Sky. Almoço. Pela tarde visita da cidade 
de Nara incluindo o Templo de Todaji, o Parque dos cervos sagrados Continuação à Quioto, em rota visita do Santuário 
Shintoísta de Fushimi Inari. Chegada e hospedagem. 

3º Dia - (Quinta) - Quioto
Café da manhã. Visita da cidade incluindo o Jardim do Templo Tenryuji, a Floresta de Bambu de Arashiyama, o Templo 
Kinkakuji e o Castelo do Nijo. Almoço. Tempo livre. Regresso ao hotel por conta dos senhores passageiros. 
Hospedagem.

4º Dia – (Sexta) - Quioto - Hakone
Café da manhã. Traslado à Estação Feroviária de Kioto em metro com assistência em idioma espanhol. Saída para Odawara 
em trem-bala. Chegada a Odawara. Excursão ao Parque Nacional de Hakone com guia em idiona espanhol incluindo um 
mini-cruzeiro pelo Lago Ashi e subida em teleférico do Monte Komagatake. Almoço. Traslado ao hotel. Jantar típico japonês 
em no Ryokan (Cat. Luxo) ou buffet (Cat. Standard e Superior). Hospedagem

5º Dia - (Sábado) - Hakone - Tóquio
Café da manhã. Pela manhã, saída em direção à Tóquio. À chegada, visita com guia em idioma espanhol para conhecer o 
Santuário Shintoísta de Meiji; a Torre de Tóquio e o Templo Asakusa Kannon com sua arcada comercial. Almoço. Tarde 
livre. Hospedagem.

6º Dia– (Domingo) - Tóquio
Café da manhã. Dia livre para atividades independentes. Sugerimos visitar os belos jardins e parques de Tóquio que atraem 
muitas pessoas. Um dos parques mais populares de Tóquio é o Parque Ueno, famoso pelas suas raras espécies de flores. 
O Parque Yoyogi também atrai muitos visitantes. Hospedagem.

7º Dia - (Segunda) - Tóquio
Café da manhã. (Apartamento disponível até às 12:00 hrs). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto 
e,.......................... Fim dos nossos serviços.



Hotéis Selecionados
Standard

Osaka (Kobe) 
Rihga Nakanoshima Inn

Kobe Sannomiya Tokyu REI

Quioto
New Miyako Hotel Hakone

Kowaki (Standard)
Tóquio 

Keio Plaza (Standard) 

Superior
Osaka (Kobe)

Rihga Royal West Wing
Kobe Oriental

Quioto
Nikko Princess 

Hakone
Kowai (Superior)

Tóquio
Keio Plaza (Superior.)

Luxo
Osaka (Kobe)

Rihga Royal Tower Wing
Kobe Oriental

Quioto
Nikko Princess (Executive) 

Hakone
Ryokan Setsugetsuka

Tóquio
Keio Plaza (De Luxe)

Preços por Pessoa - Dólares - US$ - Câmbio Turismo -

Temporada 2016 - 2017
05 Abril 2016 a 28 Março 2017

Japão Express Standard Superior Luxo

Saídas Duplo Individual Duplo Individual Duplo Individual

Temporada Especial 2.440,- 3.160,- 2.945,- 4.060,- 3.150,- 4.520,-

Alta Temporada 2.350,- 3.040,- 2.875,- 3.950,- 3.060,- 4.380,-

Temporada Média 2.220,- 2.860,- 2.625,- 3.475,- 2.795,- 3.860,-

Baixa Temporada 2.115,- 2.715,- 2.440,- 3.240,- 2.715,- 3.710,-

Noite extra em Osaka (*) 120, 200,- 185,- 270,- 275,- 400,-

Noite extra em Tóquio (**) 200,- 340,- 215,- 370,- 255,- 450,-
• (*) Consultem preços: 30/Mar-17/Abr+29/Abr-07/Mai+16-18/Jul+06-16/Ago+17-19/Set+21-22/Set+08-10/Out+29/Dez-

03/Jan+18-20/Mar.
• (**) Consultem preços: 29/Abr-07/Mai+16-18/Jul+17-19/Set+08-10/Out+21-22/Nov+29/Dez-03/Ene+18-20/Mar

• NOTAS IMPORTANTES :
• Os voos de chegada/partida entre as 00:00-07:30h terão um suplemento adicional. Favor consultar.
• As malas serão trasladadas diretamente de Quioto a Tóquio. Os passageiros passaram uma noite em em Hokone sem 
suas malas, pelo que se roga 
preparar uma mala de mão para a noite em Hakone.
• Só permitido uma mala por pessoa (Máximo 20 Kg.)
• Imprescindível enviar cópia do passaporte para a confirmação da reserva.
• A disponibilidade de camas matrimoniais é práticamente inexistente, pelo que só se podem garantir sobre reserva 
confirmada.
• Na categoria standard a cama casal não está disponível. 
• As visitas no Japão poderão se realizar em transporte público ou em privado dependendo do número de participantes.
• Entrada nos hotéis a partir das 15:00 hrs. 
• Preços válidos para um mínimo de 2 passageiros.

OS PREÇOS NÃO INCLUEM:Passagem aérea internacional, taxas de embarque, impostos, taxas locais de turismo, 
despesas extras nos hotéis tais como: telefonemas, consumo de frigobar, bebidas durante as refeições, lavanderia, serviços 

privativos e serviços que não estejam especificamente mencionados como incluídos, e quaisquer outras despesas não 
mencionadas como incluídas.



- Vistos e Vacinas - Brasileiros
• JAPÃO
• Formulário de Pedido de Visto assinado conforme o passaporte.
• 1 foto 4,5x4,5 recente.
• Cópia da Carteira de Identidade RG ou RNE.
• Passagem de ida e volta ou print de reserva com regresso para o Brasil (original e cópia simples);
• Cronograma de viagem (original).
• Comprovante de renda (original e cópia simples.
• Imposto de Renda Pessoa Física com recibo de entrega;
• Extratos bancários dos 3 últimos meses.
• Extrato de aplicações financeiras dos 3 últimos meses.
Taxa Consular: R$ 61,00 Única entrada e R$122,00 Duas entradas.
Se a viagem for paga por uma 3ª pessoa ou houver menor viajando, favor consultar.
- Informações Úteis:
JAPÃO
A moeda do Japão é o Iéne (¥), cuja unidade é o Yen. Moedas ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500. Notas ¥1000, ¥2000, ¥5000, 
¥10000. em dólar americano equivale a 95,00 yens e um euro em torno de 124,00 yens (segundo a cotização no momento). 
Pode-se trocar dinheiro ou cheques de viagem em todos os bancos importantes. A maioría dos cartões de crédito são bem 
aceitos em hotéis e grandes centros comerciais. No Japão a corrente elétrica é de 100 volts e a frequencia é de 50Hz no 
leste do Japão e de 60Hz no oeste do Japão. No caso de levar algum aparelho elétrico, sugerimos levar um 
tranformador multi-voltagem.


