
        

 

  ALPES JAPONESES 
BY DESTINATION ASIA 

11 dias / 10 noites 

Dia 1: Tóquio 
Chegada ao aeroporto de Narita com recepção por um motorista que irá auxiliar 

com o traslado compartilhado para o hotel. Restante do dia livre. 

 

Refeições inclusas: nenhuma. 

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

Opcional: Chip para celular com 2 GB de internet (JPY 4500 por chip). 

 

Suplemento para traslado em veículo privativo: 

 

Em JPY por 

pessoa 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 

JPY 34,625 JPY 15,475 JPY 11,000 JPY 7,288 

 
 
Dia 2: Tóquio 
Day tour de visitas pela cidade com guia local, fazendo uso do sistema de 

transporte público para os deslocamentos. O dia começa com uma visita ao 

Santuário Meiji, dedicado ao espírito do Imperador Meiji e um lugar popular para 

casamentos japoneses tradicionais. Passagem pela rua comercial Omotesando, 

uma ampla avenida arborizada, que abriga as principais lojas das marcas 

mundiais de moda. Saída para Asakusa, a parte antiga de Tóquio, onde 

mergulha-se na atmosfera da cidade. Visita à Sensoji, o templo mais antigo de 

Tóquio e passeio por Nakamise, uma rua comercial com uma variedade de 

lanches locais tradicionais e lembranças turísticas. O city tour termina em 

Hamarikyu, um jardim japonês cercado pelos arranha-céus futuristas do distrito 

de Shiodome com parada em uma casa de doces e chás japoneses localizada em 

uma pequena Ilha no lago do parque.  

 

Refeições inclusas: café da manhã. 

Serviço de guia: 8 horas.  

 

Suplemento para tour em veículo privativo: 

 

Em JPY por 

pessoa 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 

JPY 90,375 JPY 44,250 JPY 34,125 JPY 25,250 

 

 

Dia 3: Tóquio / Matsumoto 
Saída para estação de trem por conta própria para viagem com destino a 

Matsumoto (3 horas) usando o JR Pass incluso. Dia livre para visitar o castelo de 

Matsumoto e explorar os arredores da cidade, incluindo Nakamachi, um antigo 

distrito comercial com diversos armazéns preservados e transformados em 

restaurantes, cafés e lojas. Outra sugestão é o Museu Ukiyoe, que abriga mais de 

100.000 xilogravuras japonesas, uma das maiores coleções de arte privadas do 

mundo. 

 

Refeições inclusas: café da manhã. 

Serviço de guia: nenhum. 

 

 

Suplemento para traslado para estação em veículo privativo: 

 

Hotel em Tóquio x Estação de Trem Tóquio  

Em JPY por 

pessoa 
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 

Utilizando Táxi JPY 22,500 JPY 11,250 JPY 8,750 JPY 6,563 

Utilizando 

carro privado 
JPY 29,750 JPY 14,875 JPY 12,088 JPY 9,063 

 

 

Dia 4: Matsumoto / Nagano 

Dia livre para continuar explorando Matsumoto ou fazer um day tour em Nagano e 

visita aos Macacos da Neve. O day tour opcional em Nagano inclui visita ao Templo 

de Zenkoji, um dos mais antigos e visitados do Japão. Depois, saída de trem e ônibus 

para Jigokudani (bilhete a ser pago no local - não coberto pelo JR Pass) para visitar 

os Macacos da Neve. 

 
Refeições inclusas: café da manhã. 

Serviço de guia: nenhum. 

 
Dia 5: Takayma 
Saída de ônibus para Takayama. Dia livre para explorar a cidade. Recomenda-se 

uma visita às fábricas de saquê. Estadia em um tradicional Ryokan japonês. 

 

Refeições inclusas: café da manhã e jantar. 

Serviço de guia: nenhum. 

 

Dia 6: Takayma / Shirakawago 
Dia livre. Após o café da manhã, sugestão de tour em Miyagawa, um mercado de 

artesanato local. Esta é uma ótima oportunidade para experimentar algumas das 

deliciosas frutas e legumes da região. Em seguida, um curto passeio de ônibus até 

Hida No Sato Folk Village, um museu ao ar livre que exibe edifícios tradicionais da 

região de Hida. Há também uma oficina na aldeia que com esculturas em madeira, 

tecelagem e lacagem. À tarde, pode-se visitar o museu Takayama Festival Floats ou 

simplesmente passear pela parte antiga cidade ainda preservada. Outra sugestão 

de é uma viagem de meio dia para a aldeia de Shirakawago, Patrimônio Mundial da 

UNESCO, famosa por suas casas tradicionais de gassho-zukuri, algumas das quais 

têm mais de 250 anos de idade. Gassho-zukuri traduz-se como "Mãos que rezam", 

pois os telhados de palha abruptos das fazendas se assemelham às mãos de 

monges budistas em oração e são projetados para resistir às fortes nevascas que 

atingem a região. Os ônibus partem frequentemente do terminal de ônibus de 

Takayama (bilhete a ser pago no local - não coberto pelo JR Pass). 

 

Refeições inclusas: café da manhã. 

Serviço de guia: nenhum. 

 
 

 

Destaques: 

- Tour com saídas diárias 

- Uma noite em um Ryokan 

- Bilhete de trem entre cidades 

 



 

             

 

Estação de Trem Kyoto x Hotel em Kyoto  

Em JPY por 

pessoa 
1 PAX 2 PAX 3 PAX      4 PAX 

Utilizando Táxi JPY 22,500   JPY 11,250 JPY 8,750    JPY 6,563 

Utilizando carro 

privado 
JPY 27,125  JPY 13,563   JPY 11,250 JPY 8,438 

 
Dia 8: Kyoto 
Dia para explorar a antiga capital imperial do Japão. O tour começa com visita ao 

Templo Kinkakuji (Pavilhão Dourado), que foi construído originalmente como 

vilarejo de aposentadoria para o Shogun. Após sua morte, o local se tornou um 

templo budista a seu pedido e hoje em dia é um dos templos mais famosos de 

Kyoto. O tour continua pelo Castelo Nijo, construído pelo fundador do Shogunato 

Edo. O prédio principal foi terminado em 1603 e é famoso por sua arquitetura. 

Em seguida, passeio pelo Nishiki Market, popularmente chamado de Cozinha de 

Kyoto, um mercado local com dezenas de lojas e restaurantes. A parada final é no 

Templo Kiyomizu, local com uma incrível vista da cidade. 

 
Refeições inclusas: café da manhã. 

Serviço de guia: 8 horas.  

 

Suplemento para tour em veículo privativo: 

 

Em JPY por 

pessoa 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 

JPY 66,500 JPY 32,375 JPY 25,625 JPY 18,750 

 

 
Dia 9: Kyoto / Hakone / Monte Fuji 
Saída de trem para Hakone (2h) utilizando o JR Pass. Com a entrada para o 

Hakone, pode-se conhecer toda a região famosa por seu icônico vulcão inativo. À 

noite, jantar e pernoite em um tradicional Ryokan japonês.  

 

Refeições inclusas: café da manhã e jantar. 

Serviço de guia: nenhum. 

 

Dia 10: Hakone  / Tóquio 
Saída de trem para Tóquio (1.5h) e tempo livre para atividades opcionais. Sugestão 

de walking tour em Shitamachi, distrito localizado na parte antiga da cidade. Visita 

aos templos e santuários da região. Passagem pelo museu de Shitamachi, 

localizado no Parque Ueno, um dos mais populares parques de Tóquio. Última 

parada em Ameyoko-Cho, um mercado localizado abaixo das linhas de trem. 

 

Refeições inclusas: café da manhã. 

Serviço de guia: nenhum. 

 

Walking tour opcional 

 

Em JPY por pessoa 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 

Utilizando 

transporte público 
JPY 40,375 JPY 22,500 JPY 16,500 JPY 13,500 

Utilizando carro 

privado 
JPY 93,125 JPY 48,000 JPY 37,125 JPY 28,625 

 

 

Reservas ou maiores informações: 
 

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

Preços e Condições – 2018 (em JPY por pessoa) 
Preços a partir de com base em baixa temporada. Para datas específicas, 

consulte-nos.  Hotéis sujeitos à disponibilidade.  

 

 

Baixa Temporada 

 2 pax 3 pax 4 pax Supl. SGL 

Hotéis 

Standard 
JPY 316,888 JPY 266,200 JPY 283,038 JPY 148,250 

Hotéis 

Superior 
JPY 363,763 JPY 330,088 JPY 329,913 JPY 120,588 

 
Hotéis previstos 

Cidade Standard Superior Noites 

Tóquio 
Villa Fontaine 

Shiodome 
Park Hotel Toyko 3 

Matsumoto Tokyu Rei Matsumoto 
Buena Vista 

Matsumoto 
2 

Takayama Honjin Hiranoya Koto no Yune 2 

Kyoto Vista Premio Kyoto Kyoto Tokyu Hotel 2 

Hakone Yutorilo An Ryokan Gora Sonkaku Ryokan 1 

    

 

O pacote inclui: 
– Acomodação com café da manhã diário; Tours em base privada, utilizando o 

moderno sistema de transporte público do país, incluindo entradas; Traslados in/out 

em base regular com motorista em inglês; Passagem de trem de 7 dias (classe 

econômica); Serviço de guia local licenciado de língua inglesa, conforme indicado no 

itinerário; Refeições conforme indicado no itinerário (bebidas não inclusas). 

 

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. 

 

 

Suplemento para guia em espanhol – JPY 12.500 por day tour (cerca de USD 

110). Disponível somente em Tóquio, Kyoto e Osaka. 

 

 

Dia 11: Tóquio 
Tempo livre até traslado compartilhado ao aeroporto. 

 

Refeições inclusas: café da manhã. 

Serviço de guia: nenhum. 

 

Suplemento para traslado em veículo privativo: 

 

Em JPY por 

pessoa 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 

JPY 44,513 JPY 18,750 JPY 12,063 JPY 7,288 

 

 

 

 


