*Previsão de roteiro, sujeito à alteração sem aviso prévio

Dia

1

2

3

Data

Hora

Roteiro
Refeição
Tokyo
Chegada em Tokyo, no Aeroporto Internacional de Narita, por sua cia aérea de
escolha.
C: Após procedimentos de imigração e alfândega, recepção por um assistente no
04/Nov
A: idioma inglês e traslado em ônibus privado até o hotel.
(Seg)
J: Chegada no hotel, seguido de check-in.
【Acomodação: SHINAGAWA PRINCE HOTEL MAIN TOWER ou similar, por 1
noite】
Tokyo  Fukuoka
Café da manhã no hotel.
08:30
Encontro na recepção do hotel e saída para tour em Tokyo em ônibus privado,
acompanhado de um guia no idioma português ou espanhol, visitando:
09:00-09:45 - Palácio Imperial de Tokyo;
10:15-11:15 - Santuário Meiji;
11:30-12:30 - Bairro de Omotesando, com boutiques e lojas de alta costura, passando pelo
C: Hotel
famoso Cruzamento de Shibuya.
05/Nov
A: Restaurante
13:00
Almoço no restaurante “Gonpachi Nishiazabu”, em que o filme “Kill Bill” foi
(Ter)
J: inspirado.
Após o almoço, prosseguindo ao Aeroporto de Haneda.
15:05
Embarque em voo, com destino à Fukuoka.
17:10
Chegada no aeroporto de Fukuoka e traslado ao hotel.
18:00
Chegada no hotel, seguido de check-in.
【Acomodação: HOTEL MONTE HERMANA FUKUOKA ou similar, por 5
noites】
Fukuoka
C: Hotel
Café da manhã no hotel.
06/Nov
A: Dia livre para atividades independentes.
(Qua)
J: 【Acomodação no hotel.】
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4

07/Nov
(Qui)

Fukuoka
Café da manhã no hotel.
Dia livre para atividades independentes.

08/Nov
(Sex)

Fukuoka
Café da manhã no hotel.
Dia livre para atividades independentes.

09/Nov
(Sab)

Fukuoka
Café da manhã no hotel.
Dia livre para atividades independentes.

【Acomodação no hotel.】
5

【Acomodação no hotel.】
6

7

10/Nov
(Dom

【Acomodação no hotel.】
Fukuoka
Café da manhã no hotel.
Check-out e período livre para atividades independentes.

C: Hotel
A: J: C: Hotel
A: J: C: Hotel
A: J: C: Hotel
A: J: -

Obs.: Todas as informações contidas nesse roteiro estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

**Fim dos nossos serviços**

Investimento:
Grupo FUKUOKA SEKAI TAIKAI – Somente terrestre (valor por pessoa e em dólares americanos)
Valor do pacote em apartamento DUPLO/TWIN
USD 2.770,00
Suplemento para acomodação SINGLE
Pacote FUKUOKA SEKAI TAIKAI – Somente terrestre

USD 520,00
*Valor em Dólar Americano
**Desconto de 5% no pagamento a vista

Serviços adicionais:
Produtos
SIM Card para internet Flexiroam
Visto Japonês (apenas jurisdição de São Paulo)
Visto Americano
Emissão de ESTA (apenas para passaporte japonês)
JR Pass 7 dias comum

R$ 150,00
R$ 280,00
R$ 740,00
R$ 156,00
USD 290,00*
*Valor apenas de referência. Por favor, consultar-nos.

INCLUSOS:





Hospedagem conforme mencionado no roteiro, com impostos locais inclusos;
Café da manhã no restaurante do hotel;
Passeio e ingressos, conforme mencionados no roteiro;
Traslado em ônibus com guia local, conforme mencionados no roteiro;
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 Seguro viagem;
 Acompanhamento de um coordenador durante toda a viagem.
NÃO INCLUSOS:











Passagem aérea;
Serviço de documentação (vistos, passaporte, etc);
Refeições não mencionadas no roteiro;
Passeios opcionais;
Antecipação no horário de chegada no hotel (early check in) e prorrogação no horário de saída (late
check out);
Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas alcoólicas, alimentação extra,
gorjetas, consumo de minibar e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.
Gorjetas e todas as demais despesas de caráter pessoal;
Taxa de embarque;
Excesso de bagagem;
Taxa de marcação de assento.
CONDIÇÕES GERAIS

 Sinalização no valor de R$ 700,00 por pessoa. O valor será abatido ao final do pagamento do pacote;
 Necessário o preenchimento da ficha de inscrição do pacote;
 Forma de pagamento do pacote: 25% de entrada (à vista no cheque ou deposito bancário), com o
saldo parcelável no cartão de crédito em até 5x sem juros. O pagamento deverá ser finalizado até 1
mês antes da data de embarque;
 Valor expresso em dólares americanos, e será convertido em reais ao câmbio do dia do pagamento;
 Valores baseado em mínimo de 40 participantes, portanto em caso de alteração os valores devem
ser recalculados.
 O grupo será concretizado apenas se atingido o número mínimo de participantes;
 Cálculo com base nas tarifas vigentes, portanto estão sujeitos à alteração sem aviso prévio;
 Disponibilidade sujeito a confirmação no ato da reserva;
 O roteiro e/ou horários são apenas uma sugestão, portanto, poderão sofrer alterações sem aviso
prévio;
 Para aqueles que possuem algum problema de saúde, antes da viagem, recomendamos consultar
seu médico;
 Vagas limitadas;

DOCUMENTO NECESSÁRIOS
 Passaporte original com validade mínima de até 6 meses;
 Visto de entrada no Japão válido;

GARANTA JÁ A SUA VAGA!!!
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“A viagem bem planejada é essencial para o sucesso do seu negócio.
Promover o bem-estar e tranquilidade é a missão da Quickly Travel”.
Atualização: 25/04/2019
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