
        

 

 

Dia 6: Kyoto 
Dia livre para explorar Kyoto por conta própria. Opcional: Tour vespertino por Nara 

- Preço: 10.625 JPY por pessoa. 

 

Refeições inclusas: café da manhã 

Serviço de guia: nenhum 

 
Dia 7: Kyoto 
Dia livre para lazer até o horário do traslado compartilhado até o aeroporto de Osaka 

ou Kansai. 

 
Refeições inclusas: café da manhã  

Serviço de guia: nenhum 

 

Dia 1: Tóquio 
Chegada no aeroporto de Narita, com recepção e traslado compartilhado até o 

hotel escolhido. Restante do dia livre. 

 

Refeições inclusas: nenhuma 

Serviço de guia: meet & greet pelo motorista (em inglês)  

 

Dia 2: Tóquio 
Café da manhã no hotel e saída para city tour em ônibus compartilhado, incluindo 

visita a Tokyo Tower para uma vista panorâmica da cidade e participação em uma 

tradicional cerimônia de chá japonesa. Depois, caminhada pelo fosso que cerca o 

palácio imperial. Embarque para um cruzeiro pelo rio Sumida até Asakusa. Ida ao 

templo Sensoji, o mais antigo e famoso templo budista, passando por Ginza, um 

renomado shopping e centro de entretenimento japonês.  

 

Refeições inclusas: café da manhã, almoço 

Serviço de guia: 8 horas 

 

Dia 3: Hakone / Monte Fuji 
Café da manhã no hotel e saída para tour de dia inteiro em Hakone, em ônibus 

compartilhado. Saindo de Tóquio, passando pelo centro de visitantes de Fuji, visita 

à 5ª estação do Monte Fuji, um cruzeiro pelo lago Ashi e ida ao Komagatake 

Ropeway para uma bela vista da região ao redor do parque nacional de Hakone. 

 

Refeições inclusas: café da manhã, almoço 

Serviço de guia: 11 horas 

 

Dia 4: Kyoto 
Café da manhã no hotel e viagem no famoso trem-bala Shinkansen até Kyoto e 

tarde livre para lazer.  

 

Refeições inclusas: café da manhã 

Serviço de guia: nenhum 

 
Dia 5: Kyoto 
Café da manhã no hotel e saída para tour de dia inteiro por Kyoto em ônibus 

compartilhado. Visita ao castelo Nijo e ao Pavilhão Dourado. Caminhada pelo 

palácio imperial de Kyoto e pausa para assistir aos tradicionais artesões japoneses 

trabalharem no centro de artesanato de Kyoto. Depois, visita ao santuário Heian 

Jingu e caminhada pelo templo Sanjusangendo, a maior estrutura de madeira no 

Japão. Chegada no templo Kiyomizudera para uma vista espetacular da cidade. 

 

Refeições inclusas: café da manhã, almoço 

Serviço de guia: 8 horas 

 

Reservas ou maiores informações: 
 

EXPLORANDO O JAPÃO 
BY DESTINATION ASIA 

7 Dias / 6 Noites 

Reservas ou maiores informações: 
 fitjapan@destination-asia.com 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

Períodos 2 pax Supl. SGL 

Baixa temporada 

(04/01 – 28/02 | 27/05 – 30/06 | 

26/08 – 30/09 ) 

JPY 164,850 JPY 52,363 

Média temporada 

01/03 – 16/03 | 06/05 – 26/05 | 

01/07 – 25/08 ) 

JPY 181,725 JPY 47,263 

Alta temporada 

16/03 – 28/03 | 15/04 – 05/05 | 

01/10 - 31/10 

JPY 202,725 JPY 86,188 

Altíssima temporada 

(29/03 – 14/04 | 01/11 – 08/12) 
JPY 219,225 JPY 102,688 

 

Hotéis previstos 
Cidade Hotel Noites 

Tóquio Shiba Park (Standard) 3 

Kyoto Vista Premio (Standard) 3 

 
O pacote inclui: 
– Acomodação com café da manhã diário; tours e traslados conforme indicado no 

itinerário em base regular compartilhada; serviço de guia em inglês conforme 

indicado no itinerário; bilhetes de trem em classe econômica.  

 

O pacote não inclui: 
– Voo internacionais e domésticos; Refeições não especificadas no itinerário; Seguro 

viagem ou despesas pessoais; Bebidas; Entradas para tours e atividades opcionais; 

Quaisquer serviços de guia, traslado ou serviços não mencionados no itinerário. 

 

Preços e Condições – 2018 (em JPY por pessoa) 
Válidos até dezembro/18 sujeitos à alteração sem aviso prévio. Hotéis 

sujeitos à disponibilidade.  

 

Destaques: 

- Tour com saídas diárias 

- Uma noite em um Ryokan 

- Bilhete de trem entre cidades 

 


