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DIA 1 - TÓ Q U I O     
Chegada e recepação por um assistente ao 
aeroporto de Narita, e depois transferência em 
veículo compartilhado para o hotel escolhido. 
Refeições: nenhuma. 
Opção de upgrade para transferência em carro 
particular: JPY 15,475

DIA 2 - TÓ Q U I O 
Tour de dia inteiro com guia em inglês (ou espanhol 
mediante suplemento) utilizando transporte público. 
O dia começa com uma visita ao santuário Meiji, 
um santuário dedicado ao espírito deificado 
de Imperador Meiji e um lugar popular para 
casamentos japoneses tradicionais. Passeio na 
rua comercial Omotesando, uma avenida larga 
arborizada que abriga as lojas mais importantes 
das principais marcas de moda do mundo. Siga 
para a cidade de Asakusa, a cidade velha de 
Tóquio, onde você pode mergulhar na atmosfera 
da antiga Tóquio. Visite Sensoji, o templo mais 
antigo de Tóquio, e passeie por Nakamise, uma 
rua comercial que fornece aos visitantes do templo 
uma variedade de lanches locais e memórias 
tradicionais e turísticas durante séculos, termine o 
seu dia no jardim de Hamarikyu, um jardim japonês 
do período Edo cercado por arranha-céus futuristas 
do distrito de Shiodome, um grande exemplo de 
como o Japão é a terra do contrastes. Finalizamos 
o dia tomando uma xícara de matcha fumegante 
e doces japoneses em uma casa de chá em uma 
pequena ilha no lago do Parque. 
Opção de upgrade para o tour em veículo privado: 
JPY 44.250. 
Suplemento para guia falando espanhol: JPY 
12.500 

DIA 3 - TÓ Q U I O 
Excursão de meio dia com guia em inglês (ou 
espanhol mediante suplemento). Você vai começar 
o dia depois do café da manhã visitando o maior 
mercado de peixes do mundo, o mercado de 
Tsukiji. Em seguida você vai visitar uma casa 
típica japonesa para aprender a preparar sushi 
maki (sushi enrolado), gunkan maki (arroz de sushi 
enrolado com uma tira de algas marinhas marinas 
e coberto com ingredientes moles) e nigiri sushi 
(arroz de sushi coberto com uma fatia de peixe 
cru). Então você pode aproveitar o seu sushi caseiro 

rua comercial de cinco quarteirões, ladeada por 
mais de cem lojas e restaurantes. Conhecida como 
a “Cozinha de Kyoto”, este mercado animado 
varejista especializado em tudo relacionado com 
alimentos, como frutos do mar frescos, produtos, 
facas e utensílios de cozinha, é um excelente lugar 
para encontrar alimentos sazonais e especialidades 
de Kyoto, como doces japoneses, picles, frutos 
do mar secos e sushi. A última parada de hoje é 
Sanjusangendo, um templo que é considerado a 
estrutura de madeira mais longa do Japão (120 
m). É famoso por suas 1001 estátuas de Kannon, 
a deusa da misericórdia. 

DÍA 7 - K YOTO  |  N A R A  |  F U S H I M I N I 
Dia inteiro de visitas em Nara e Fushimini. Comece 
o dia com uma transferência do seu hotel para 
Nara de trem (45 minutos) com guia local Inglês 
(ou espanhol mediante suplemento). Visite o Templo 
Todaiji, o maior edifício de madeira do mundo e a 
casa do maior Buda do Japão. A próxima parada 
é o santuário mais Famoso de Nara, Kasuga Taisha, 
fundada em 768 DC e famosa por suas centenas 
de lâmpadas de bronze e pedra que foram doadas 
pelos fiéis. Caminhada por Nara Park, chamado de 
Deer Park pelos moradores, lar de mais de 1.000 
cervos. Em seguida visita ao Santuário Fushimi 
Inari, usado no filme “Memórias de uma gueixa”. 
Refeições: Café da manhã.
Suplemento para guia falando espanhol: JPY 
12.500 

DIA 8 - K I OTO  |  TÓ Q U I O  
Hoje, você fará a viagem de volta a Tóquio (2,5 
horas) de Kyoto pelo trem bala de Shinkansen. Após 
a chegada, você terá o resto do dia para gastá-lo 
em seu tempo livre. Refeições: Café da manhã. 
Transferência opcional em carro privado desde o 
hotel até a estação em Kyoto: JPY 13.600 ienes 
Transferência opcional em carro privado desde a 
estação até o hotel em Tóquio: JPY 14.875

DIA 9 - TÓ Q U I O 
Seu dia é livre até o horário de traslado em serviço 
compartilhada para o aeroporto de Narita para 
tomar seu voo de volta. Refeições: Café da manhã. 
Upgrade de transferência opcional para carro 
privado: JPY 18.750  

TÓQUIO | HAKONE | KYOTO  

para o almoço. Passe a tarde no seu tempo livre. 
Refeições: Café da manhã. 
Suplemento para guia falando espanhol: JPY 
12.500 

DIA 4 - TÓ Q U I O  | HAKONE  
Viaje no famoso trem-bala Shinkanse para 
Hakone (2 horas) usando o JR pass. Armado com 
o seu Hakone passe, aproveite a extensa rede de 
transporte local para explorar esta impressionante 
região. Iremos ao lago vulcânico Ashi para apreciar 
uma visão privilegiada do icônico Monte Fuji. Hoje 
à noite, você vai dormir em um ryokan japonês 
tradicional, dormindo em futons em Tatami com 
deliciosas refeições incluídas e banheiros Onsen 
quente (fontes termais). Refeições: Café da manhã 
e jantar. 
Transferência opcional em carro privado desde o 
até a estação em Tóquio: JPY 11.250 Transferência 
opcional em carro privado desde a estação de 
Hakone até o hotel: JPY 10.000 

DIA 5 - HAKONE | KYOTO  
Viagem de trem para Kyoto (2h). Este é um destino 
obrigatório no Japão. Kyoto representa o “Japão do 
passado”.  Este é um lugar para voltar ao passado 
misterioso do Japão, onde os ecos da nobreza do 
tribunal ressoam no Palácio Imperial e a busca por 
contemplação pode ser encontrada nos jardins de 
pedra zen de Ryoanji. Refeições: Café da manhã. 
Transferência opcional em carro privado desde 
o hotel até a estação em Hakone: JPY 10.000 
Transferência opcional em carro privado desde a 
estação de Kyoto até o hotel: JPY 13.600

DIA 6 - KYOTO   
Tour de dia inteiro em Kyoto com guia em inglês 
(ou espanhol mediante suplemento). Você vai 
começar o dia com uma visita ao Templo Kinkakuji 
(Pavilhão Dorado), que foi originalmente construído 
como uma aldeia de aposentados para o Shogun. 
Depois de sua morte, tornou-se um templo budista 
a seu pedido, e agora é um dos mais famosos 
templos de Kyoto. Visita ao Castelo Nijo, um 
castelo ornamental que foi construído pelo 
fundador da Edo Shogunate como sua residência 
em Kyoto e é cercado por deslumbrantes jardins 
circundantes. Passeie pelo mercado Nishiki, uma 
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A ROTA DOURADA
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TÓQUIO Vi l la Fontaine 
Shiodome

Park Hotel  Tokyo

HAKONE Yutor i lo Na Tenyu

KYOTO Vista Premio Kyoto Kyoto Tokyu Hotel 

A PARTIR DE JPY 315.947 JPY 378.933

• Desfrutar de Nara, uma cidade cheia de parques verdes 
e bambis correndo soltos;

• Passar uma noite em um Ryokan tradicional cercado 
por uma natureza impressionante.

TÓQUIO

HAKONE

KYOTO

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em JPY;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade;

• Os preços dos passeios opcionais e upgrades informados são por pessoa, 

para um mínimo de 2 passageiros.

SERVIÇOS INCLUÍDOS

• 8 noites de acomodação nos hotéis selecionados;

• Tours em serviço privado com guia em inglês utilizando transporte público;

• Traslados de chegada e partida em serviço compartilhado;

• Bilhetes de trem;

• Refeições conforme especificado no itinerário.
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOSS
• Voos internacionais e domésticos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais e / ou upgrades.

SAÍDAS: Diárias

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL


