Japão Hokkaido
4 a 6 dias
Saídas: Diárias.
Roteiro: Sapporo e Península Shakotan.
1º Dia - ... / Sapporo
[-,-,-]
Chegada ao Aeroporto de Sapporo, recepção, assistência
para embarque e traslado de ônibus limusine ou trem à
estação de Sapporo. Chegada, e caminhada ao Keio Plaza
Hotel Sapporo.

Obs. Para aqueles que desejarem conhecer um pouco
mais a parte norte do Japão e desfrutar as fontes termais
ou as belíssimas paisagens das montanhas e lagos
cristalinos, sugerimos:

EXTENSÃO AO LAGO TOYA
2º Dia - Sapporo
[-,-,-]
Pela manhã, caminhada por conta própria ao terminal de
ônibus na estação de
Sapporo e início do
passeio
em
ônibus
regular. Passagem pelo
Parque Odori, visita ao
mercado de peixes Chuo
Oroshiuri, à Estação de
Esqui Okurayama (não
inclui
ingresso
de
subida), onde são realizadas competições de várias
modalidades, e ao mirante de Hitsujigaoka. Término do
passeio na estação.
3º Dia - Sapporo / Península Shakotan / Sapporo [ - , A , - ]

Pela manhã, caminhada por
conta própria ao terminal de
ônibus na estação de Sapporo e
início do passeio em ônibus
regular à Península Shakotan.
Visita à destilaria de uísque Nikka,
à Costa Shimamui, que possui
uma grande costa rochosa de
formato muito peculiar, e ao
Cabo Kamui, que também
oferece vistas espetaculares.
Almoço em restaurante local.
Término do passeio na estação.
4º Dia - Sapporo / ...
[-,-,-]
Assistência no hotel e caminhada à estação de Sapporo
para traslado de ônibus limusine ou trem com destino ao
Aeroporto de Sapporo. Fim dos serviços.

4º Dia - Sapporo / Noboribetsu / Lago Toya [ - , - , J ]
Partida com destino ao Lago Toya em carro privado e na
rota, visita ao Museu Folclórico Ainu, em Shiraoi. Os
“Ainus” são aborígenes que vivem desde os tempos
remotos na parte norte do Japão, principalmente em
Hokkaido, e em algumas
ilhas vizinhas. Visita a
Noboribetsu, ao Vale
Jigokudani, a maior
estação hidrotérmica de
Hokkaido,
passagem
pela colina de Orofure,
finalizando no Toya
Hotel Kohantei para desfrutar as saudáveis fontes termais.
Acomodação e jantar em estilo japonês.
5º Dia - Lago Toya / Sapporo

[C,-,-]
Refeição matinal
em estilo japonês,
passeio
pela
região, incluindo
um mini cruzeiro
pelo belo Lago
Toya, um lago que
nunca congela, mesmo quando as temperaturas caem
drasticamente. Visita ao Monte Showa e à Passagem de
Nakayama, onde poderemos apreciar uma magnífica
paisagem pitoresca da região. Retorno a Sapporo e
acomodação no Keio Plaza Hotel Sapporo.

6º Dia - Sapporo / ...
[-,-,-]
Assistência no hotel e caminhada à estação de Sapporo
para traslado de ônibus limusine ou trem com destino ao
Aeroporto de Sapporo. Fim dos serviços.

www.shigoto.com.br

HOKKAIDO

EXTENSÃO AO LAGO TOYA

PARTE TERRESTRE - Preços por pessoa:
- Mínimo de 5 participantes:
Em acomodação dupla ....................................US$ 800.00

PARTE TERRESTRE - Preços por pessoa:
- Mínimo de 5 participantes:
Em acomodação dupla .................................... US$ 820.00

- Mínimo de 4 participantes:
Em acomodação dupla ....................................US$ 815.00

- Mínimo de 4 participantes:
Em acomodação dupla .................................... US$ 930.00

- Mínimo de 3 participantes:
Em acomodação tripla.....................................US$ 850.00

- Mínimo de 3 participantes:
Em acomodação tripla .................................... US$ 1,125.00

- Mínimo de 2 participantes:
Em acomodação dupla ....................................US$ 910.00

- Mínimo de 2 participantes:
Em acomodação dupla .................................... US$ 1,200.00

Suplemento single ...........................................US$ 150.00

Suplemento single ........................................... US$ 250.00

Observações:
- O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem
dos locais de visitação, quanto alguns passeios poderão
ser substituídos.

Observações:
- O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem
dos locais de visitação, quanto alguns passeios poderão
ser substituídos.

Inclusos no programa:
- Hospedagem no hotel mencionado ou similar.
- Refeições conforme descritas, sem bebidas. Legenda: Ccafé, A-almoço e J-jantar.
- Guia local falando japonês. Para serviços com guia
falando inglês, favor nos consultar sobre os valores
adicionais.
- Traslados e passeios em ônibus regular.

Inclusos no programa:
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares.
- Refeições conforme descritas, sem bebidas. Legenda: Ccafé, A-almoço e J-jantar.
- Passeios em carro privado, com motorista-guia falando
japonês. Para serviços com guia falando inglês, favor
nos consultar sobre os valores adicionais.
- Traslados em ônibus regular.

Exclusos do programa:
- Parte aérea.
- Carregamento de bagagem nos trechos entre estação/
hotel / estação.
- Despesas com documentações.
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.

Exclusos do programa:
- Parte aérea.
- Carregamento de bagagem nos trechos entre estação/
hotel / estação.
- Despesas com documentações.
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.
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* Estas são programações prévias. Os roteiros e condições
estão sujeitos a alteração para 2014.

www.shigoto.com.br

