
  

Japão Compacto 
6 dias 

Saídas: Diárias. 

Roteiro: Tóquio, Monte Fuji, Hakone, Atami, Quioto, Nara e Osaka. 
 

1º Dia - ... / Tóquio [ - , - , - ] 

Chegada ao Aeroporto 
Internacional Narita, 
recepção e traslado de 
ônibus regular ao Hotel 
New Otani (Garden 
Tower). Tóquio, capital do 
Japão, cidade elegante de 
prédios modernos, centro 

administrativo e financeiro do país, uma metrópole 
altamente ocidentalizada, que conserva, entretanto, 
aspectos de sua cultura ancestral. Essa combinação do 
tradicional e do moderno, a ebulição dos centros 
comerciais e as festividades populares refletem os 
costumes e tradições milenares que encantam os 
visitantes. 
 

2º Dia - Tóquio [ C , - , - ] 

Pela manhã, passeio pela cidade, visitando a Praça do 
Palácio Imperial (Residência da Família Imperial), a Torre 
de Tóquio e o Templo Asakusa Kannon com suas 
pequenas e típicas lojas de souvenir. A tarde é livre para 
atividades independentes. Sugerimos compras no bairro 
de Akihabara, que possui grande variedade de produtos 
eletro-eletrônicos. Ou então, passeio pelo bairro de Ginza, 
um dos locais mais badalados de Tóquio. 
 
3º Dia - Tóquio / Monte Fuji / Hakone / Atami [ C , - , J ] 

(Para seu conforto e segurança as bagagens serão 

despachadas diretamente para o hotel em Osaka. 

Recomendamos levar consigo o necessário para 2 noites).  
Pela manhã, partida com 
destino a Atami e, na 
rota, visita à 5ª Estação 
do Monte Fuji (a 2305 
metros de altitude), caso 
o tempo permita. À 
tarde, excursão ao 
Parque Nacional de 
Hakone com cruzeiro 
pelo Lago Ashi e visita ao Vale Owakudani, onde pode ser 
observada a fumaça produzida por vapores expelidos das 
inúmeras fendas vulcânicas existentes. Chegada em Atami 
e traslado ao Hotel Atami Korakuen (hotel em estilo 
japonês), e desfrute suas saudáveis fontes termais com 
suas águas de vários tipos de minerais que ajudam no 

rejuvenescimento, no combate ao estresse, etc. À noite, 
jantar no hotel. E, para finalizar a noite, um descanso bem 
merecido num quarto de “tatami” para dormir com um 
suave “futon”. 
 

4º Dia - Atami / Quioto [ C , - , - ] 

Após café da manhã, traslado de shuttle bus do hotel à 
estação para embarque no trem bala com destino a 
Quioto. Chegada em Quioto, antiga capital do país por 
mais de mil anos, desde o ano de 794. Rica em tradição 
histórica, a cidade conserva ainda hoje templos 
antiquíssimos e palácios imponentes construídos na 
época. É também o centro religioso do Japão. Visita ao 
Pavilhão Dourado (Kinkakuji) e ao Templo Xintoísta Heian 
com seu belíssimo jardim. Hospedagem no Hotel New 
Miyako. 
 
5º Dia - Quioto / Nara / Osaka  [ C , - , - ] 

Partida do hotel com destino à cidade de Nara, primeira 
capital do Japão no século VIII. Visita ao Templo Todaiji, 
que abriga uma colossal imagem de Buda em bronze 
fundido (a maior do 
Japão, construída em 
749) e ao Parque dos 
Cervos Sagrados. À tarde, 
prosseguimento à cidade 
de Osaka, terceira maior 
cidade do Japão, centro 
das finanças, do 
comércio e do intercâmbio cultural na porção oeste do 
país. Além disso, Osaka é uma agitada megalópole rica em 
história e diversão. Chegada, e visita ao Aquário Kaiyukan, 
o maior e mais completo aquário do Japão, localizado no 
Porto Tempozan, e ao Castelo de Osaka, um dos mais 
importantes castelos do país. Hospedagem no Hotel 
Granvia Osaka. 
 
6º Dia - Osaka / ... [ C , - , - ] 

Em horário conveniente, traslado de ônibus regular ao 
Aeroporto Internacional Kansai em Osaka. Fim dos 
serviços. 
 
Obs.: Este roteiro pode ser feito com início em Osaka e 

término em Tóquio, sem custos adicionais. 

 



  

PARTE TERRESTRE - Preços por pessoa:                                                   

- Mínimo de 10 participantes: 
Em acomodação dupla .................................. US$ 1,820.00 
 
- Mínimo de 7 a 9 participantes: 
Em acomodação dupla .................................. US$ 2,140.00 
 
- Mínimo de 5 a 6 participantes: 
Em acomodação dupla .................................. US$ 2,565.00 
 
- Mínimo de 4 participantes: 
Em acomodação dupla .................................. US$ 2,915.00 
 
- Mínimo de 3 participantes: 
Em acomodação tripla ................................... US$ 3,495.00 
 
- Mínimo de 2 participantes: 
Em acomodação dupla .................................. US$ 4,125.00 
 
Suplemento single ......................................... US$    580.00 

Inclusos no programa: 

- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares. 
- Refeições conforme descritas, sem bebidas. Legenda: C-

café, A-almoço e J-jantar. 
- Trem bala, em classe econômica, para o trecho Atami / 

Quioto. 
- Guia local falando português ou espanhol, do 2º ao 5º 

dia. 
- Assistente falando espanhol, no 1º e no 6º dia. 
- Traslados e passeios conforme descritos. 
- Envio de bagagens (máximo de 1 peça por pessoa): no 3° 

dia (de Tóquio a Osaka).  

Exclusos do programa: 
- Parte aérea. 
- Despesas com documentações. 
- Seguro de viagem. 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
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* Esta é uma programação prévia. O roteiro e condições 
estão sujeitos a alteração para 2014. 

 


