ENCANTOS DO NORTE DO JAPÃO SAKURA
Tohoku & Hakodate e “Festival Fuji Shibazakura”
Data de saída: 21 de abril de 2019 – 14 dias de viagem
Destaques da excursão
Tóquio, Morioka, Fazenda Koiwai, Kakunodate, Yuze Onsen, Hirosaki,
Hakodate, Sendai, Kinugawa Onsen, Aizu-Wakamatsu, Ouchijuku,
Nikko, Ashikaga & Lago Kawaguchi

O PACOTE INCLUI
 Passagem aérea da Swiss Air Lines em classe econômica
 Pernoite nos hotéis mencionados ou similares com impostos locais inclusos
 Café da manhã nos hotéis, 7 almoços e 2 jantares
 Ônibus privativo com guia local falando português ou espanhol
 Passe de trem Japan Rail Pass de 7 dias, tipo comum
 Ingresso dos pontos turísticos citados no programa
 Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 60.000,00
 Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem para grupo com mínimo de
15 passageiros
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
Valores válidos para mínimo de 15 participantes

ACOMODAÇÃO EM
INDIVIDUAL
DUPLO
APARTAMENTO
PACOTE AÉREO E TERRESTRE
USD 8.500,00 USD 6.950,00
PACOTE TERRESTRE
USD 7.600,00 USD 6.050,00
Taxas de embarque (valor válido para reserva aérea de Grupo)

TRIPLO

USD 6.780,00
USD 5.880,00
USD 100,00

* Conversão do Dólar Americano para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento
Forma de pagamento: 25% de entrada (à vista no cheque ou depósito bancário) + saldo
em até 3 parcelas sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Amex
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ROTEIRO DE VIAGEM – Saída 21 de abril de 2019
= café da manhã
= almoço
= jantar
SÃO PAULO  ZURICH
21/04
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Terminal 3).
dom
18:10 – Embarque no voo LX093 (Swiss) com destino a Zurich.
22/04 ZURICH  TÓQUIO (Hotel Metropolitan Marunouchi)
seg
10:30 – Chegada a Zurich. 13:00 – Conexão com o voo LX160 para Tóquio.
TÓQUIO
-- (Hotel Metropolitan Marunouchi)
23/04 07:50 – Chegada ao Aeroporto Internacional de Narita, recepção e traslado ao hotel. Após almoço, passeio pela
ter
capital Tóquio para conhecer Tokyo Skytree (observatório a 350m de altura), o Templo Asakusa Kannon e suas
famosas lojas de suvenirs e a Praça do Palácio Imperial.
TÓQUIO
KITAKAMI
MORIOKA
-- (Hotel Metropolitan Morioka New Wing)
Saída do hotel e caminhada até a estação para início de viagem ao norte de Tohoku para conhecer essa
encantadora região em plena florada das cerejeiras (sakura). Embarque em shinkansen (trem-bala) para a
cidade de Kitakami. Chegada e traslado ao restaurante para almoço. A seguir, participação no Festival de
24/04
Sakura do Parque Kitakami Tenshochi, que tem 10 mil árvores de cerejeira ao longo de seu rio. Prosseguimento
qua
para Morioka. Ao chegar, visita panorâmica pela cidade cercada de belas montanhas passando pelo parque
que abriga seu antigo castelo e pela famosa “Ishiwari-zakura”, uma cerejeira que cresce no meio de uma grande
pedra, e traslado ao hotel. As malas serão despachadas para Hakodate. Recomenda-se separar em uma mala de
mão troca de roupa para dois dias.
MORIOKA
FAZENDA KOIWAI
KAKUNODATE
YUZE ONSEN
(Yuze Hotel)
Saída do hotel para conhecer a Vila Morioka Tezukuri e participar de workshops para produzir um brinquedo
25/04 em madeira, o cavalo “Chagu-Chagu Umako”, e macarrão lámen típico, o “Morioka Reimen”. Prosseguimento
qui
para Koiwai Farm, a fazenda mais antiga do Japão, onde vai se apreciar um delicioso almoço. A seguir, partida
para Yuze Onsen, com parada em Kakunodate para conhecer o bairro dos Samurais e caminhar pelas suas
antigas ruas. Chegada e traslado a hotel típico japonês.
YUZE ONSEN
HIROSAKI
AOMORI
HAKODATE
-- (Hakodate Kokusai Hotel)
Pela manhã, visita ao museu dedicado ao cão da raça Akita e, a seguir, partida para Hirosaki, parando no
26/04 percurso para almoçar. Chegando a Hirosaki, visita ao Parque Hirosaki e seu castelo. O parque é um dos três
sex
melhores pontos de florada de sakura. Prosseguimento para a estação de Aomori e embarque no “Hokkaido
Shinkansen”, trem-bala que tem parte do percurso feito sob o mar. Chegada a Hakodate, recepção e traslado
ao hotel.
HAKODATE
SENDAI
-- (Hotel Metropolitan Sendai)
Pela manhã, saída para conhecer o mercado matinal de peixes e frutos do mar de Hakodate, subida ao Monte
27/04 Hakodateyama para uma espetacular vista da cidade e visita ao Parque Goryokaku (formato de estrela) e à
sáb
sua torre de onde se tem uma vista magnífica do parque com suas árvores de cerejeiras em flor. Em seguida,
traslado à estação de trem para embarque para Sendai. Chegada e caminhada até o hotel. As malas serão
despachadas para Tóquio. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa para três dias.
SENDAI
-- (Hotel Metropolitan Sendai)
28/04
Dia de passeio com cruzeiro pela Baía de Matsushima com suas 200 ilhotas cobertas de pinheiros – um dos
dom
cenários mais belos do Japão – e uma deliciosa experiência de “Ichigogari”, colheita e degustação de morangos.
SENDAI
KORIYAMA
AIZU-WAKAMATSU
KINUGAWA ONSEN
(Asaya Hotel)
Saída do hotel e caminhada até a estação de trem para embarque em trem-bala para Koriyama. Chegada e
29/04
visita à vila Yasuragi no Sato Aizu Mura, onde está localizada a grande estátua da Deusa da Misericórdia, em
seg
Aizu-Wakamatsu. Prosseguimento para Ouchijuku, área de preservação histórica e, a seguir, traslado para
Kinugawa Onsen. Acomodação em ryokan, hotel típico japonês, para relaxar em suas águas termais (onsen).
KINUGAWA ONSEN
NIKKO
ASHIKAGA
TÓQUIO
-- -- (Keio Plaza Hotel Tokyo)
30/04 Partida para Nikko Edomura, parque temático que recria o estilo de vida do Japão do período Edo (1608 ter
1868). Continuação para o Santuário Nikko Toshogu e Lago Chuzenji e, em seguida, para o Parque das Flores
de Ashikaga com seus belos jardins de glicínias, azaléias, hortênsias. Término da viagem no hotel em Tóquio.
TÓQUIO LGO KAWAGUCHI & FESTIVAL FUJI SHIBAZAKURA TÓQUIO
-- -- (Keio Plaza Hotel)
01/05
Dia de passeio no Lago Kawaguchi e participação no “Festival Fuji Shibazakura” com tempo livre. Num campo
qua
situado aos pés do Monte Fuji, cerca de 800.000 flores shibazakura florescem de abril a maio nas cores rosa,
branco ou púrpura.
TÓQUIO
-- -- (Keio Plaza Hotel Tokyo)
02/05 Dia livre. Sugestão de passeio e compras: Akihabara (eletrônicos), Shibuya (lojas de departamento), Ueno/Okachimachi
qui
(zoológico/comércio popular), Harajuku (roupas para jovens na Takeshita-dori ou lojas de grife na Omotesando-dori), Ginza
(lojas de departamento e grifes famosas). Arredores de Tóquio: Nikko, Tokyo Disney, Yokohama, Kamakura.
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TÓQUIO  ZURICH  SÃO PAULO
-- -Pela manhã, em horário adequado, traslado ao Aeroporto Internacional de Narita.
10:10 – Embarque no voo LX161 (Swiss) com destino a Zurich. 15:35 – Chegada a Zurich. 22:40 – Conexão com
o voo LX092 com destino a São Paulo.
SÃO PAULO
05:35 – Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Terminal 3).

