
TENTAÇÕES de JAPÂO
7 dias / 6 noites

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

2016 - 2017 Serviços incluídos

Abr 08, 12, 15, 19, 22
Mai 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Jun 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28

Jul 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Ago 02, 05, 16, 19, 23, 26, 30
Set 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23

Out 07, 11, 25, 28

Nov 11, 25, 29 
Dez 02, 06, 09, 13, 16,

20, 23
- 2017 -

Jan 10, 24 
Fev 07, 14, 21, 28

Mar 14, 21 

• Todos os traslados mencionados no roteiro.
• Hospedagem durante 6 noites no Japão.
• Café da manhã tipo Buffet diário.
• Refeições: 2 almoços (sem bebidas) 
conforme indicado no roteiro.
• Bilhete de trem em classe turista (Super 
Expresso JR HIKARI de Tóquio a Quioto).
• Visitas com guias em idioma espanhol 
(exceto traslados de Aeroporto-hotel que se 
realizam em serviço regular sem assistência).
• Transporte de bagagem por separado de 
Tóquio a Quioto no 5º dia.

1º Dia - Tóquio
Chegada ao Aeroporto Internacional de Narita ou Haneda em Tóquio. Recepção por um assistente em idioma 
espanhol que lhes ajudará a embarcar no "Airport Bus" e traslado ao hotel em serviço regular compartilhado sem 
assistência. No hotel há um balcão exclusivo com guia em idioma espanhol. Resto do dia livre. Hospedagem. 

2º Dia - Tóquio
Café da manhã. Visita pela cidade onde veremos o Palácio Imperial, o Santuário Meiji, o Templo Asakusa Kannon
com a rua comercial Nakamise. Visita pelo bairro de Ginza famoso pela grande concentração de grandes armazéns, 
boutiques e restaurantes. Regresso ao hotel e tarde livre para suas atividades pessoais. Hospedagem.

3º Dia - Tóquio – Hakone - Tóquio
Café da manhã e visita pelo Parque Nacional de Hakone onde realizaremos um cruzeiro pelo Lago Ashi onde 
poderemos desfrutar de umas maravilhosas vistas e o famoso teleférico Komagatake Ropeway. Se realizará um 
almoço num restaurante local. Depois iremos ao Owakunadi Valley, famoso por seus respiradouros ativos de enxofre 
e águas termais. Se o tempo o permite poderá desfrutar das vistas panorámicas do Monte Fuji. Retorno ao hotel e 
hospedagem.

4º Dia - Tóquio – Quioto - Nara - Quioto
Café da manhã e traslado à estação de Tóquio para sair em trem (incluído) até Quioto. Chegada e visita até ao 
Todaiji Temple com o Grande Buddha, iremos ao Parque Nara (o parque dos veados sagrados). Almoço. Poderemos 
ver desde o ônibus o Pagode dos cinco andares do Templo Kofukuji. Hospedagem.

5º Dia - Quioto
Café da manhã. Saída para conhecer o Santuário Shintoísta de Heian. Logo prosseguirá a visita até ao Templo 
Kinkakuji famoso pelo Pavilhão Dourado e mais tarde passearemos pelas ruas do distrito de Gion, zona antiga de 
Quioto, onde vive a maioria das Geishas. Regresso ao hotel e tarde livre para suas atividades. Hospedagem.

6º Dia - Quioto
Café da manhã. Dia livre para suas atividades pessoais. Sugerimos realizar um tour opcional a Hiroshima. 
Hospedagem.

7º Dia - Quioto – Osaca



Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao Aeroporto Internacional de Osaca e,.......................... Fim dos 
nossos serviços. 

Hotéis Selecionados
Primeira Categoria Primeira Categoria Superior 

Tóquio
New Otani

Garden Tower (Hab STD 27m2)

Quioto
Kyoto Tokyu (Hab. STD 22 m2)

Tóquio
New Otani 

The Main (Hab STD 36 m2)

Quioto
Kyoto Tokyu / Piso Premium (Hab. 

STD 26 m2)

Ambas as categorias se alojam no mesmo hotel. A diferença está no andar e tipo de quarto

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

Temporada 2016 - 2017
08 Abril 2016 a 21 Março 2017 

Tentações do Japão Primeira Categoria Primeira Categoria 
Superior

Em apartamento duplo 2.240,- 2.565,-

Em apartamento individual 3.100,- 3.565,-

Suplemento 3ª pessoa 1.855,- não disponível

Excursão opcional a Hiroshima 535,-
• NOTAS IMPORTANTES:
• 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.
• As visitas no Japão poderão se realizar em transporte público ou em privado dependendo do número de 
participantes.
• 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.


