
  

JapãoLight 

12dias 

Saídas: 17 de maio, 15 de julho, 14 de setembro e 19 de outubro. 

Roteiro: Tóquio, Monte Fuji, Hakone, Lago Kawaguchi, Quioto, Nara, Hiroshima e Osaka. 

 
1º Dia - SãoPaulo/LosAngeles [ - , - , - ] 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 
19h00, para embarque no voo American Airlines 216 às 
22h30, com destino a Los Angeles.  
 
2º Dia - LosAngeles/Tóquio [ - , - , - ] 

Chegada às 7h10, conexão no voo JAL 061 às 13h20 com 
destino a Tóquio. 
 
3º Dia -Tóquio [ - , - , - ] 

Chegada ao Aeroporto 
Internacional Narita, às 
16h55, 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.  
 

4º Dia - Tóquio [ C , - , - ] 

Dia todo livre. Ofereceremos um brinde especial a nossos 
passageiros, 1-day ticket (bilhete de um dia) que poderá 
ser utilizado no metrô para explorar os lugares turísticos 
de Tóquio. Nosso guia acompanhante os levará a locais 
como Ginza, bairro com edifícios de arquitetura criativa e 
seus painéis luminosos, a Shibuya, um agitado bairro com 
um dos cruzamentos mais lotados do planeta e local onde 
está o monumento em homenagem ao cão Hachiko, e 
também ao complexo do belo templo budista Senso-ji ou 
Asakusa Kannon (dedicado a deusa Kannon), considerado 
o mais antigo do Japão. 
 
5º Dia - Tóquio [ C , - , - ] 

Dia livre para atividades independentes. Sugerimos 
compras no bairro de Akihabara, que possui grande 
variedade de produtos eletrônicos, ou passeio pelo bairro 
Ueno. 
 
6º Dia - Tóquio/Hakone/MonteFuji/LagoKawaguchi

 [ C , - , J ]

(Para seu conforto e segurança as bagagens serão 

despachadas diretamente para o hotel em Osaka. 

Recomendamos levar consigo o necessário para 3 noites).  
Pela manhã, partida com destino ao Lago Kawaguchi. Na 
rota, passeio pelo Parque Nacional de Hakone com mini 
cruzeiro pelo Lago Ashi e visita ao interessante Hakone 
Open-Air Museum, como o nome já diz, é um grande 
museu a céu aberto com belas exposições internas e 

externas, espalhadas pelos seus 70 mil metros quadrados 
de área verde. Subida à 5ª Estação do Monte Fuji (a 2305 
metros de altitude), caso o tempo permita. Chegada e 
traslado ao Hotel 
Mifujien (hotel em estilo 
japonês), para desfrutar 
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 
e “tatami” para ormir com um uave “futon”. 
 

7º Dia - LagoKawaguchi/Quioto [ C , - , - ] 

Após café da manhã, 
traslado a 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. 
 
8º Dia - Quioto/Nara/Hiroshima [ 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. 
Traslado a estação de Shin-Osaka 

para embarque no trem bala com destino a Hiroshima. 
Hospedagem no Hotel Granvia Hiroshima. 
 
9º Dia - Hiroshima/Miyajima/Hiroshima/Osaka

 [ C , - , - ] 

Dia todo de passeio, com visita a Ilha de Miyajima e ao 
Templo Xintoísta Itsukushima, reconhecido como 
Patrimônio Cultural da Humanidade, onde apreciaremos 
eu belo “torii” aclamao como um o cenário mai 



  

bonitos do Japão. Visita ao Museu da Bomba Atômica e 

ao Parque Memorial da Paz, 

construído em memória às vítimas 

da bomba atômica. Partida de 

trem bala com destino 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 traslado ao Hotel Granvia Osaka. 

 

10º Dia - Osaka [ C , - , - ] 

Visita ao Castelo de 

Osaka um dos mais 

importantes e autênticos 

castelos do Japão, que 

teve grande destaque 

durante a unificação do 

país no século XVI, e ao  

Aquário Kaiyukan, o 

maior e mais completo 

aquário do Japão, localizado no Porto Tempozan. 

Hospedagem no Hotel Granvia Osaka. 

 

11º Dia - Osaka/LosAngeles [ C , - , - ] 

Traslado ao aeroporto para embarque no voo JAL 060 às 

17h40 com destino a Los Angeles. Chegada às 12h00 e 

conexão no voo American Airlines 215 às 18h50, com 

destino a São Paulo. 

 

12º Dia - SãoPaulo [ - , - , - ] 

Chegada em São Paulo às 10h45. Fim dos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preços por pessoa (mínimo de 20 participantes): 

 

Em acomodação dupla ................................... US$ 4,990.00 

Suplemento single .......................................... US$ 1,100.00 

 

Observações: 

- Caso algum museu ou outro local turístico esteja fechado 

por motivos de força maior, os passeios poderão ser 

substituídos por outras atividades ou visitas a outros locais. 

 

Inclusosnoprograma:

- Passagem aérea em classe econômica, com American 

Airlines nos trechos São Paulo/ Los Angeles/ São Paulo, 

e com Japan Airlines nos trechos Los Angeles/ Tóquio e 

Osaka/ Los Angeles. 

- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares. 

- Refeições conforme descritas no programa, sem 

bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar. 

- Guia acompanhante saindo do Brasil falando 

português, e guia local falando português ou espanhol. 

- Passe de trem de 7 dias comum, válido para 

participantes que possuam visto japonês de turismo, 

estrangeiros ou para japoneses residentes no Brasil 

portadores de RNE. Para os demais participantes, favor 

nos consultar sobre o valor adicional dos trechos de 

trem no Japão. 

- Traslados e passeios (exceto opcionais), conforme 

descritos. 

- Envio de bagagens (máximo de 2 peças por pessoa): no 

6° dia (de Tóquio a Osaka).

- Seguro de viagem de 12 dias (válido até 74 anos, acima 

dessa idade haverá adicional e/ou redução da 

cobertura).



Exclusosdoprograma:

- Taxas de aeroportos, combustível, etc. 

- Despesas com vistos e documentações. 

- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
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Esta é uma programação prévia. O roteiro e as condições 

estão sujeitos a alteração sem prévio aviso e os lugares 

sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. 

 


