
  

  
 

JJ  AA  PP  ÃÃ  OO  
RROOTTAA  CCLLÁÁSSSSIICCAA  

  

OOssaakkaa,,  KKoobbee,,  SSeettoo--OOhhaasshhii,,  OOkkaayyaammaa,,  KKuurraasshhiikkii,,  
HHiirroosshhiimmaa,,  MMiiyyaajjiimmaa,,  KKuummaammoottoo,,  MMoonnttee  AAssoo,,  NNaaggaassaakkii,,  

FFuukkuuookkaa,,  KKyyoottoo,,  NNaarraa,,  HHaakkoonnee  &&  TTookkyyoo 
 

Saídas: 
 29.MARÇO / 01.ABRIL / *18.MAIO / *02.JULHO / *21.SETEMBRO / 12.OUTUBRO . 

Apresentação no Aeroporto de Guarulhos nas noites dos dias 28/03, 31/03, 17/05, 01/07, 20/09 e 11/10. 
* Saídas com possibilidade de conjugar com o pacote Japão Hokkaido a partir de Tokyo. 

 

 
 

15 Dias de Viagem (12 noites) 
           O PACOTE INCLUI 

• Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica. 
• 12 pernoites nos hotéis mencionados ou similares com impostos locais inclusos. 
• Café da manhã em todos os hotéis, 1 jantar típico japonês em Hakone e 1 jantar de confraternização em Tokyo. 
• Ônibus privativo com guia local em idioma português ou espanhol. 
• Passe de trem Japan Rail Pass de 7 dias, tipo comum (válido para passageiros com visto de turismo). 
• Ingressos dos pontos turísticos citados no programa. 
• Seguro viagem Assist Card Classic com cobertura médico-hospitalar de até US$ 50.000,00. 
• Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem, caso tenha um mínimo de 15 passageiros. 

 
 

PREÇO POR PESSOA 
 

    Apto. TRIPLO 
   

Apto. DUPLO 
   

Apto. SINGLE 
 

EM DÓLARES AMERICANOS 
   

US$ 6.180,00  
  

US$ 6.280,00   
  

US$ 6.780,00  
  
 

 

TAXAS DE EMBARQUE, GORJETAS, ENVIO DE BAGAGENS, GUIAS E MOTORISTAS 
  

US$ 150,00 
* Todas as conversões para Reais pelo Cambio Turismo de Venda do dia do pagamento. 

Valores válidos para um mínimo de 15 participantes. 
Forma de pagamento:  25% de entrada (à vista no cheque ou depósito bancário) + saldo em até 3 parcelas sem juros nos 

cartões Visa, Mastercard e Amex. 
 

 
 
 
   
 
 
 

   

 

 
 

Shigoto.com Agência de Turismo  
Largo Sete de Setembro, 52 sl. 1102 e 1103  
Liberdade – São Paulo/SP CEP 01501-050  
Tel.: 11 3101-8193 | Skype: shigoto.com  
E-mail: shigoto@shigoto.com.br 
Site: http://www.shigoto.com.br 



JAPÃO ROTA CLÁSSICA:  29.MARÇO,  01.ABRIL,  18.MAIO,  02.JULHO,  21.SETEMBRO,  12.OUTUBRO 
 Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos no balcão de check-in da Emirates (Terminal 2) 

1 
SÃO PAULO  ����  DUBAI 
01:25 - Embarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos no vôo EK262 (Emirates) com destino a Dubai. 
22:55 - Chegada em Dubai e conexão para o vôo com destino a Osaka. 

2 

DUBAI  ����  OSAKA 
03:00 - Embarque do vôo EK316 com destino a Osaka (aeroporto de Kansai).   
17:10 - Chegada no Aeroporto Internacional de Kansai.  Recepção e traslado privativo ao hotel. 

 Hotel em Osaka (1 noite):  Monterey Grasmere Osaka (ou similar) 

3 

OSAKA  ����  KOBE  ����  OKAYAMA 
(Para comodidade, as bagagens serão despachadas de Osaka  para Kumamoto.  Separar troca de roupas para 2 noites).   
Início do passeio visitando o Mercado Kuronomon e o Aquário Kaiyukan. Prosseguimento para a cidade de Kobe e tempo livre na 
área portuária. À tarde, visita em uma fábrica de sakê da província de Hyogo. No final do dia, continuação da viagem para a 
cidade de Okayama. Acomodação no hotel. 

                 Hotel em Okayama (1 noite):  Hotel Daiwa Roynet Okayama Ekimae (ou similar) 

4 

OKAYAMA  ����  SETO-OHASHI  ����  KURASHIKI  ����  HIROSHIMA   
Café da manhã. Partida em ônibus para conhecer o belíssimo Jardim Korakuen, que mantém a mesma forma desde 1700; na 
sequência, passeio de barco na baía Seto para conhecer a famosa Ponte Seto Ohashi, construída em 1988 e principal ligação entre 
as ilhas de Honshu e Shikoku. Continuando para o antigo distrito de Kurashiki Bikan, área de preservação histórica do período Edo. 
Prosseguimento à cidade de Hiroshima.    

Hotel em Hiroshima (1 noite):  Hotel New Hiroden Hiroshima (ou similar) 

5 

HIROSHIMA  ����  ILHA DE MIYAJIMA  ����  HIROSHIMA     KUMAMOTO   
Café da manhã. Passeio no Memorial da Paz e no Museu da Bomba Atômica.  Tempo livre para almoço.  À tarde, prosseguimento 
para Ilha de Miyajima, através de ônibus e balsa, onde visitaremos o santuário Itsukushima e o seu famoso “Torii flutuante”, além 
do Pagode de 5 andares e o Pavilhão Senjokaku Hall.   Prosseguimento em trem bala para a cidade de Kumamoto. 

Hotel em Kumamoto (2 noites):  Mitsui Garden Hotel Kumamoto (ou similar) 

6 
KUMAMOTO  ����  MONTE ASO  ����  KUMAMOTO   
Passeio na cratera do Vulcão Monte Aso através de bondinho (subida até a cratera, sujeito as condições climáticas). No retorno 
para a cidade, visita ao Castelo de Kumamoto, fortaleza de arquitetura única que hospedou o famoso samurai Musashi Miyamoto. 

7 

KUMAMOTO  ����  NAGASAKI   
(Para comodidade, as bagagens serão despachadas de Kumamoto para Kyoto. Separar troca de roupas para 2 noites).   
Partida em ônibus com destino ao Porto de Kumamoto para embarque na balsa com destino a Nagasaki. Chegada e passeio no 
Parque da Paz, Memorial dos 26 Mártires, Santuário Confucius e ao bairro de Chinatown.  

Hotel em Nagasaki (1 noite):  Jal City Hotel Nagasaki (ou similar) 

8 

NAGASAKI    FUKUOKA (HAKATA)  
De manhã, passeio na Igreja Católica Oura e Jardins da Mansão Glover, cenário da ópera Madame Butterfly. 
Partida em trem expresso para cidade de Fukuoka. Chegada, acomodação no hotel. Tempo livre para atividades independentes.  

Hotel em Fukuoka (1 noite):  Hakata Miyako Hotel (ou similar) 

9 

FUKUOKA    OSAKA  ����  NARA  ����  KYOTO 
Após o café da manhã, partida em trem bala para a estação de Osaka. Chegada em Osaka e prosseguimento para a cidade de 
Nara, visitando o Parque de Nara, o Templo Todaiji com o maior Buda de bronze do Japão e o Santuário Kasuga e suas famosas 
lanternas de pedra. Acomodação no hotel na cidade de Kyoto.   

Hotel em Kyoto (2 noites):  Hotel Monterey Kyoto (ou similar) 

10 
KYOTO 
Meio dia de passeio em Kyoto, visitando o Templo Kinkakuji (Pavilhão Dourado), Castelo Nijo e Templo Kiyomizu Dera.  
Tarde livre para atividades independentes.  

11 

KYOTO    ODAWARA  ����  HAKONE  
(Para comodidade, as bagagens serão despachadas de Kyoto para Tokyo. Separar troca de roupas para 1 noite).   
De manhã, embarque em trem bala com destino a Odawara. Chegada e início do passeio pela região de Hakone, visitando o Lago 
Ashi com passeio de barco, subida ao Monte Komagatake através de bondinho, de onde se tem a melhor vista do Monte Fuji e o 
Vale Owakudani, conhecido como Vale do Inferno. Acomodação em hotel estilo ryokan. Nessa noite estará incluso jantar típico 
japonês. Noite livre para aproveitar o “onsen”  (águas termais) do hotel. 

Hotel em Hakone (1 noite):  Hakone Pax Yoshino (ou similar em estilo japonês) 

12 

HAKONE  ����  TOKYO  
Café da manhã em estilo japonês. Partida em ônibus privativo com destino a Tokyo. Chegada e visita na Praça do Palácio 
Imperial, Museu Edo-Tokyo, Templo Asakusa Kannon e suas famosas lojas de souvenirs.      

 

Hotel em Tokyo (2 noites):  Hotel Keio Plaza Tokyo (ou similar)   

13 

TOKYO 
Dia livre para atividades independentes.  Sugerimos compras e passeios nos seguintes locais: 
Akihabara (eletrônicos), Shibuya (lojas de departamentos), Ueno/Okachimachi (zoológico/comércio popular), Harajuku (roupas 
para jovens na Takeshita-dori ou lojas de grifes na Omotesando-dori), Ginza (lojas de departamentos e grifes famosas), etc... 
Às 16 horas, traslado em ônibus privativo para o Shopping Solamachi, situado junto a Tokyo Sky Tree.  
Tempo livre para os que desejarem subir na torre (bilhetes comprados diretamente no local).  
À noite, teremos um jantar de confraternização, com show de Furisode-san, artistas vestidas com trajes de gueixas.  

14 

TOKYO  ����  DUBAI  
Parte da manhã livre para preparação da bagagem e check-out.   
Em horário adequado, traslado ao Aeroporto Internacional de Tokyo (Narita).   
22:00 - Embarque em vôo da Emirates (EK 319) com destino a Dubai.  

15 

DUBAI  ����  SÃO PAULO 
04:15 ~ 08:35 - Chegada no aeroporto de Dubai e conexão para vôo EK 261 com destino a São Paulo. 
16:30 - Chegada em São Paulo.  Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Terminal 2). 
Fim dos nossos serviços.     Obs.:  Os horários dos vôos estão sujeitos a alteração. 

www.shigoto.com.br 


