ENCANTOSDO NORTE DO
JAPÃO / OUTONO 2018
Tohoku & Hakodate
Tóquio, Sendai, Naruko Onsen, Morioka, Fazenda Koiwai, Kakunodate, Yuze Onsen, Lago Towada,
Hirosaki, Aomori, Hakodate, Bandai Azuma Skyline, Aizu Wakamatsu, Ouchijuku,
Kinugawa Onsen, Nikko, Tóquio & Lago Kawaguchi

Saída: 21 de outubro de 2018 – 16 dias de viagem

O PACOTE INCLUI
Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica
Pernoite nos hotéis mencionados ou similares com impostos locais inclusos
Café da manhã nos hotéis, 8 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 APARTAMENTO
INDIVIDUAL
DUPLO
PACOTE AÉREO E TERRESTRE
USD 8.480,00
USD 7.130,00
PACOTE TERRESTRE
USD 7.180,00
USD 5.830,00

TRIPLO
USD 6.880,00
USD 5.580,00

Taxas de embarque e envio de bagagem
130,00
* 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
Valores válidos para mínimo de 15 participantes

ROTEIRO DE VIAGEM – Saída21 de outubro de 2018
21/10
Dom
22/10
Seg
23/10
Ter
24/10
Qua

= café da manhã

= almoço

= jantar

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Terminal 3).

SÃO PAULO
DUBAI
01:25 – Embarque no voo EK262 (Emirates) com destino a Dubai. 22:55 – Chegada a Dubai.
DUBAI
TÓQUIO (Hotel Metropolitan Marunouchi)
02h40 – Conexão com o voo EK318 para Tóquio.
17h35 – Chegada ao Aeroporto Internacional de Narita, recepção e traslado ao hotel.
TÓQUIO
--(Hotel Metropolitan Marunouchi)
Meio dia de passeio pela cidade visitando Tokyo Skytree (observatório Tembo Deck a 350m de altura), Templo Asakusa
Kannon e suas famosas lojas de suvenirs e Jardim Happoen com cerimônia de chá inclusa. Restante do tempo livre.

25/10
Qui

TÓQUIO
SENDAI
--(Hotel Metropolitan Sendai)
Saída do hotel e caminhada até a estação para início da viagem rumo a Tohoku, encantadora região coberta de exuberante
folhagem outonal, com cores que vão do amarelo ao vermelho. Embarque em shinkansen (trem-bala) para Sendai. Chegada e
cruzeiro pela Baía de Matsushima– um dos cenários mais belos do Japão. A seguir,traslado ao hotel.
As malas serão despachadas para Hakodate. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa para três dias.

26/10
Sex

SENDAI
FURUKAWA
NARUKO ONSEN
MORIOKA
--(Hotel Metropolitan Morioka New Wing)
Traslado à estação para embarque em trem-bala para Furukawa; a seguir, troca para trem expresso com destino a Naruko
Onsen. Chegada e passeio por Naruko Gorge, uma das mais cênicas gargantas da região de Tohoku. Parada em Narukokyo
Resthouse para uma vista à famosa Ponte Ofukazawa e visita a Japan Kokeshi Musuem, museu de bonecos tradicionais feito
em madeira. Embarque em trem expresso para Furukawa e em trem-bala para Morioka. Chegada e traslado ao hotel.

27/10
Sáb

MORIOKA
FAZENDA KOIWAI
KAKUNODATE YUZE ONSEN
(Yuze Hotel - ryokan)
Pela manhã, visita panorâmica pela cidade cercada de belas montanhas, passando pelo parque que abriga seu antigo castelo
e visita à Vila Morioka Tezukuri com workshops para produzir um brinquedo em madeira, o cavalo “Chagu-Chagu Umako”, e
macarrão lámen típico, o“Morioka Reimen”. Prosseguimento para a Fazenda Koiwaipara apreciar a bela paisagem e 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 – ryokan.

28/10
Dom

YUZE ONSEN LAGO TOWADA HIROSAKI
AOMORI
HAKODATE
--(La Vista Hakodate Bay Hotel)
Pela manhã, partida para o Parque Nacional Towada Hachimantai para conhecer as folhagens de outono do Lago Towada,
por muitos considerada as mais belas do Japão.ProsseguimentoparaHirosaki paravisitar o Parque Hirosaki e seu castelo. A
seguir, traslado para a estação Shin-Aomori embarcando em trem-bala com destino a Hakodate. Chegada e traslado ao hotel.

29/10
Seg

HAKODATE
-- --(La Vista Hakodate Bay Hotel)
Pela manhã,visita ao Parque Goryokaku (formato de estrela) e à sua torre, de onde se tem uma vista magnífica do parque.
Tarde livre. Sugestão: Visita ao “Red Brick Warehouses”, construções de tijolos avermelhados que no passado foram
armazéns na área portuária, transformadas em área de compras, restaurantes e entretenimento (localizado próximo ao
hotel).

30/10
Ter

HAKODATE
FUKUSHIMA
(The Celecton Fukushima)
Saída do hotel para conhecer o mercado matinal de peixes e frutos do mar, subida ao Monte Hakodate para uma espetacular
vista da região e visita a Motomachi, antigo bairro de residência dos estrangeiros que se fixaram em Hakodate no período em
que a cidade portuária se abriu para o comércio internacional após o período de isolamento do país ao mundo exterior.
À tarde, traslado à estação para embarque em trem-bala com destino a Fukushima. Chegada e caminhada até o hotel.
As malas serão despachadas para Tóquio. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa para dois dias.

31/10
Qua

FUKUSHIMA AIZU WAKAMATSU OUCHIJUKU KINUGAWA ONSEN
(Asaya Hotel - ryokan)
Pela manhã, início da jornada pela rota conhecida como Bandai Azuma Skyline, ao longo da qual despontam cenários
magníficos de montanhas e lagos. Parada na Ponte Fudosawa para foto. Continuação para o belo Lago Inawashiro e, a seguir,
para Aizu Wakamatsu. Após parada para almoço, prosseguimento para aOuchijuku para conhecer essa área de preservação
histórica. Continuação para Kinugawa Onsen e hospedagem em ryokan (típico japonês) para relaxar em suas águas termais.

01/11
Qui

KINUGAWA ONSEN
NIKKO
TÓQUIO
-- -- (Keio Plaza Hotel Tokyo)
Saída do hotel e visita a Nikko Edomura, parque temático que recria o estilo de vida do Japão do período Edo (1608 - 1868).
Continuação para o Santuário Nikko Toshogu e Lago Chuzenji e término do dia no hotel em Tóquio.

02/11
Sex

TÓQUIO
LAGO KAWAGUCHI
TÓQUIO
-- (Keio Plaza Hotel Tokyo)
Dia de passeio pela região do Lago Kawaguchi passando pela Peninsula de Ubuyagasaki para apeciar a vista do Monte Fuji e
subida até a 5a. Estação do Monte Fuji.
TÓQUIO
-- -- (Keio Plaza Hotel Tokyo)
Dia livre.

03/11
Sáb
04/11
Dom
05/11
Seg

TÓQUIO
DUBAI
-- -Manhã livre.Check-out até as 15:00. Em horário adequado, traslado ao Aeroporto Internacional de Narita.
22:00 - Embarque em voo da Emirates Airline (EK 319) com destino a Dubai.
DUBAI
SÃO PAULO
04:15 – Chegada ao aeroporto de Dubai. 08:35 – Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo.
16:30 – Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Terminal 3).

