Dia

Data

Hora

1

17/Nov
(Dom)

15:30
19:45

2

18/Nov
(Seg)

10:15
13:45
09:20
10:30

3

19/Nov
(Ter)

11:30
13:00
15:00
PM

09:00

4

20/Nov
(Qua)

09:30-10:00
11:30-12:30
13:00-14:00
14:00-15:30
16:00
PM

Roteiro
Refeição
São Paulo  Frankfurt
C: Encontro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no Terminal 3, Check-in G, em
A: frente ao balcão da Lufthansa, para despacho de bagagens.
J: A bordo
Embarque com destino a Frankfurt, no voo LH#507.
Frankfurt (Conexão)
C: A bordo
Chegada em Frankfurt para conexão em voo com destino ao Japão.
A: A bordo
Embarque com destino a Nagoya, no Voo LH#736.
J: A bordo
Frankfurt  Nagoya
Shima (Mie)
Chegada no Aeroporto Internacional de Chubu Centrair (NGO) em Nagoya.
Após procedimentos de imigração e alfândega, recepção pelo guia em idioma
português ou espanhol, e traslado para a cidade de Nagoya em veículo privado.
C: A bordo
**As bagagens serão transportadas separadamente para o hotel em Shima.
A: Chegada em Sakae, Bairro Naka em Nagoya. Tempo livre para almoço (por conta).
J: Hotel
Saída de Sakae em veículo privado, com destino ao hotel em Shima.
Chegada e check in no hotel.
Aproveite o banho de águas termais (onsen)!
Jantar no hotel.
【Acomodação: HOTEL & RESORTS ISE-SHIMA ou similar, por 03 noites】
Shima (Mie)
Café da manhã no hotel.
Encontro no lobby do hotel.
Passeio por Shima, em veículo privativo, com guia no idioma português ou espanhol,
C: Hotel
visitando:
A: Hachiman
■ Observatório de Yokoyama, com vista panorâmica de Baía de Ago;
Kamado
■ Passeio pela Baía de Ago, em Kashikojima España Cruise;
Ama House
Visita a vila de mergulhadoras de Osatsu “Ama”.
J: Hotel
Almoço com concha grelhada no restaurante “Hachiman Kamado Ama House”.
■ Visita a Santuário de “Ishigamisan” Shinmei Jinja, e Museu “Ama”;
Retorno ao hotel.
Tempo livre para aproveitar o hotel, principalmente o onsen!
Jantar no hotel.
【Acomodação: HOTEL & RESORTS ISE-SHIMA ou similar】
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09:00

5

21/Nov
(Qui)

09:45-11:00
11:15-12:00
12:30-14:00
14:00-16:00
17:00
PM

08:00

6

22/Nov
(Sex)

10:00-11:00
14:00
14:00-15:15
15:30-17:00
17:15
PM

08:00

7

23/Nov
(Sab)

09:30-10:30
11:00-13:00
13:30-15:00
15:30-17:00
18:30

8

24/Nov
(Dom)

Toba & Ise (Mie)
Café da manhã no hotel.
Encontro no lobby do hotel.
Passeio por Toba & Ise, em veículo privativo, com guia no idioma português ou
espanhol.
■ Ilha das Pérolas de Mikimoto;
C: Hotel
■ Baía de Futamigaura, com as rochas sagradas de “Meoto Iwa”;
A: ■ Visita no bairro de “Okage Yokocho” com várias lojas e restaurantes;
J: Hotel
Almoço (por conta).
■ Santuário de Ise com cerimônia de “Kagura” (Dança no Estilo Xintoismo);
Retorno ao hotel em Shima
Jantar no hotel.
【Acomodação: HOTEL & RESORTS ISE-SHIMA ou similar】
Shima Iga Koyasan
Café da manhã no hotel.
**As bagagens serão transportadas separadamente para o hotel em Wakayama.
Solicitamos preparar uma bagagem para 1 noite em Koyasan.
Encontro no lobby do hotel.
Saída para Wakayama, em veículo privativo, com guia idioma português ou
C: Hotel
espanhol.
A: ■ Museu “Ninja”, em Iga (Província de Mie);
J: Templo
Parada no Highway Service Area para almoço (por conta).
“Shukubo”
Chegada em Koyasan.
■ Templo Kongobuji e Danjo Garan;
■ Visita ao Cemitério “Okuno-in”;
Chegada no templo para hospedagem no estilo “Shukubo”, seguido de check in.
Jantar no templo, no estilo budista japonês “Shojin” (vegetariano).
【Acomodação: Hospedagem no Templo FUKUCHI IN ou similar】
Koyasan Osaka Wakayama
Cerimônia budista matinal (opcional).
Café da manhã vegetariano no templo.
Encontro no lobby do templo.
Saída para passeio em Osaka, em veículo privativo, com guia no idioma português
ou espanhol, visitando:
C: Hotel
■ Edificio Abeno Harukas, o mais alto do Japão;
A: ■ Tempozan Harbour Village, com o Aquário de Osaka “Kaiyukan”;
J: Almoço (por conta).
■ Castelo de Osaka;
■ Bairro de Dotombori;
Partida até Wakayama.
Chegada e check in no hotel. Jantar por conta
【Acomodação: DAIWA ROYNET HOTEL WAKAYAMA ou similar, 04 noites】
Wakayama
Café da manhã no hotel.
Data reservada para “WAKAYAMA KENJINKAI SEKAI TAIKAI”.
Obs.: Possibilidade de passeio opcional em TOKUSHIMA/AWAJI/KOBE mediante
pagamento (verificar o documento PASSEIOS OPCIONAIS, mais abaixo).
【Acomodação: DAIWA ROYNET HOTEL WAKAYAMA ou similar】
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C: Hotel
A: J: -

25/Nov
(Seg)

9

10

26/Nov
(Ter)

11

27/Nov
(Qua)

12

28/Nov
(Qui)

13

29/Nov
(Sex)

Wakayama
Café da manhã no hotel.
Dia reservado para passeio em Wakayama, organizado pelo Wakayama City Hall
(Somente para participantes do WAKAYAMA KENJINKAI SEKAI TAIKAI).
Obs.: Possibilidade de passeio opcional em NARA mediante pagamento (verificar o
documento PASSEIOS OPCIONAIS, mais abaixo).

C: Hotel
A: J: -

【Acomodação: DAIWA ROYNET HOTEL WAKAYAMA ou similar】
Wakayama
Café da manhã no hotel.
Dia reservado para passeio em Wakayama, organizado pelo Wakayama City Hall
(Somente para participantes do WAKAYAMA KENJINKAI SEKAI TAIKAI).
C: Hotel
A: Obs.: Possibilidade de passeio opcional em MT. KUMANO mediante pagamento
J: (verificar o documento PASSEIOS OPCIONAIS, mais abaixo).
【Acomodação: DAIWA ROYNET HOTEL WAKAYAMA ou similar】
Wakayama Nachisan Kiikatsuura
Café da manhã no hotel.
09:00
Encontro no lobby do hotel.
Saída para passeio em Kiikatsuura, em veículo privativo, com guia no idioma
português ou espanhol.
C: Hotel
11:30
Chegada em Nachisan.
A: 11:30-14:00 ■ Templo Nachi Taisha.
J: Hotel
Almoço (por conta)
14:00-15:00 ■ Cataratas de Nachi (Mitaki).
16:00
Chegada no hotel, seguido de check in.
PM
Jantar (buffet) no hotel.
【Acomodação: KATSUURA GYOEN ou similar】
Kiikatsuura
08:00
Café da manhã no hotel.
Check out do hotel.
C: Hotel
**Fim da programação básica**
A: **Os participantes estarão livres para atividades independentes**
J: Obs.: Possibilidade de extensão opcional em KYOTO, para os dias 28/11 e 29/1,
mediante pagamento (verificar mais abaixo).
Japão
Dia livre para atividades independentes.

Nagoya  Frankfurt
08:00
Encontro no Aeroporto Internacional de Chubu Centrair (NGO).
30/Nov
10:45
Embarque com destino a Frankfurt, no voo LH#737.
14
=====
(Sáb)
15:20
Chegada em Frankfurt para conexão em voo para São Paulo.
21:55
Embarque com destino a São Paulo, no voo LH#506.
Frankfurt ✈ São Paulo
01/Dec
06:55
15
Chegada no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
(Dom)
**Fim de nossos serviços**
Obs.: Todas as informações contidas nesse roteiro estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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C: A: J: C: A: A bordo
J: A bordo

C: A bordo

Voos confirmados:
Data

Cia. Aérea

Voo

Origem

Destino

Saída

Chegada

17NOV

Dom

Lufthansa

507

São Paulo, Guarulhos

Frankfurt

19:45

10:15*

18NOV

Seg

Lufthansa

736

Frankfurt

Nagoya

13:45

09:20*

30NOV

Sáb

Lufthansa

737

Nagoya

Frankfurt

10:45

15:20

30NOV

Sáb

Lufthansa

506

Frankfurt

São Paulo, Guarulhos 21:55

06:55*

*Chegada no dia seguinte.

Franquia de bagagem: 1 mala de mão de até 10 Kg e 1 mala despachada de até 23 kg cada, com dimensão total de 150cm.

Investimento:
Valor do pacote para Associados do WAKAYAMA KENJINKAI (valor por pessoa com desconto hotel + tour)
Valor do pacote em apartamento DUPLO/TWIN
USD 4.860,00
Taxa de embarque
USD 150,00
USD 5.010,00
Suplemento para acomodação SINGLE
Grupo Associados do WAKAYAMA KENJINKAI
USD 700,00
*Desconto referente 3 dias de hospedagem, alimentação e traslados, referente ao evento Wakayama Sekai Taikai 2019, incluso

Valor do pacote para Não associados do WAKAYAMA KENJINKAI e outros participantes (valor por pessoa)
Valor do pacote em apartamento DUPLO/TWIN
USD 5.160,00
Taxa de embarque
USD 150,00
USD 5.310,00
Suplemento para acomodação SINGLE
Grupo Não associados do WAKAYAMA KENJINKAI e outros participantes
USD 820,00

INCLUSOS:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Passagem aérea da cia aérea Lufthansa, em classe econômica, saindo de São Paulo (Guarulhos);
Hospedagem conforme mencionado no roteiro, com impostos locais inclusos;
Café da manhã no restaurante do hotel;
Refeições, conforme mencionados no roteiro;
Passeios e ingressos, conforme mencionados no roteiro;
Traslado em ônibus com guia local;
Seguro viagem;
Acompanhamento de um coordenador durante toda a viagem.
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NÃO INCLUSOS:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Serviço de documentação (vistos, passaporte, etc);
Refeições não mencionadas no roteiro;
Passeios opcionais;
Antecipação no horário de chegada no hotel (early check in) e/ou 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 carácter pessoal;
Taxa de embarque;
Excesso de bagagem;
Taxa de marcação de assento.
CONDIÇÕES GERAIS:

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Número mínimo de participantes: 40 passageiros
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) e o saldo
parcelado no cartão de credito em 5x vezes 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 no câmbio do dia do pagamento;
O grupo será concretizado apenas se atingido o mínimo de participantes;
Cálculo com base nas tarifas vigentes, portanto, sujeitos a alteração sem aviso prévio;
Disponibilidade sujeito a confirmação no ato da reserva;
O roteiro e/ou os horários poderão sofrer alterações devido sem aviso prévio;
Para aqueles que possuem algum problema de saúde, antes da viagem, recomendamos consultar seu
médico;
Vagas limitadas.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

➢ Passaporte original com validade mínima de até 6 meses;
➢ Visto de entrada no Japão válido para brasileiros;
➢ RNE original válido para japoneses.

GARANTA JÁ A SUA VAGA!!!
“A viagem bem planejada é essencial para o sucesso do seu negócio.
Promover o bem-estar e tranquilidade é a missão da Quickly Travel”.
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EXTENSÕES e PASSEIOS OPCIONAIS
・Extensão Opcional
Válido para os dias 28 e 29 de novembro, após o término do pacote básico.

EXTENSÃO OPCIONAL KYOTO (28/11 até 29/11)
Dia

Data

Hora

Roteiro
Refeição
Kiikatsuura
Kyoto
Café da manhã no hotel.
08:00
Encontro no lobby do hotel.
Saída para Kyoto, passando pela Península de Kii, em veículo privativo, com guia no
idioma português ou espanhol.
12:00-14:00 ■ Nishiki Koji e Teramachi, com suas diversas lojas de produtos locais e comidas;
Tempo livre para almoço (por conta).
14:30-15:30 ■ Castelo de Nijo, residência do antigo “Shogun”;
C: Hotel
28/Nov
16:00- 17:30 ■ Templo de Kiyomizu, com terraço em estrutura de madeira antiga;
12
A: (Qui)
■ Visita nas ruas clássicas de “Ninenzaka” e “Sannenzaka”, cheias de lojas locais;
J: 18:00
Chegada no hotel e check in.
Noite livre para atividades independentes.
Obs.: O hotel opera um serviço de transporte para a Estação JR Kyoto, onde há
muitos restaurantes e bares.
【Acomodação: KYOTO TOKYU HOTEL ou similar, por 02 noites】
Kyoto
Café da manhã no hotel.

29/Nov
13
(Sex)

Dia livre para atividades independentes.
Obs.: Possibilidade de passeio opcional em KYOTO mediante pagamento (verificar
mais abaixo).

C: Hotel
A: J: -

【Acomodação: KYOTO TOKYU HOTEL ou similar】
Kyoto Nagoya  Frankfurt
05:30
Check out e encontro no lobby do hotel.
Saída para Aeroporto Internacional de Chubu Centrair (NGO), em veículo privativo,
com guia no idioma português ou espanhol.
C: Lanche
30/Nov
Café da manhã (lanche) a caminho do aeroporto.
14
A: A bordo
08:00
Chegada no aeroporto e check in.
(Sáb)
J: A bordo
10:45
Embarque com destino a Frankfurt, no voo LH#737.
=====
15:20
Chegada em Frankfurt para conexão em voo para o Brasil.
21:55
Embarque com destino a São Paulo, no voo LH#506.
Frankfurt ✈ São Paulo
01/Dec
06:55
15
C: A bordo
Chegada no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
(Dom)
**Fim de nossos serviços**
Obs.: Todas as informações contidas nesse roteiro estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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【PASSEIO EM KYOTO】*Somente para 29 de novembro (29/11/2019)
Dia Data
Hora
Roteiro
Kyoto
09:00
Encontro no lobby do hotel.
Saída para passeio em Kyoto, em veículo privativo, com guia no idioma português
ou espanhol, visitando:
29/Nov 09:30-10:30 ■ Templo Kinkakuji (Pavilhão Dourado);
1
(Sex)
11:00-13:00 ■ Bairro de Arashiyama, desfrutando um passeio pela famosa floresta de bambus;
Almoço (por conta).
13:30-15:00 ■ Santuário de Fushimi Inari, onde há caminho alinhado com milhares de torii;
15:30-16:30 ■ Distrito Gion Shirakawa, com casas em madeiras antigas preservadas;
17:00
Retorno ao hotel.

Refeição

C: A: J: -

Obs: *Caso não atingir número suficiente de passageiros o passeio poderá ser cancelado.
**Previsão de roteiro, sujeito à alteração sem aviso prévio.

EXTENSÃO OPCIONAL KYOTO (28/11 a 29/11/2019) (valor por pessoa)
Valor do pacote em apartamento DUPLO/TWIN
Suplemento SINGLE

USD 710,00
USD 340,00
*Valor em Dólar Americano
**Desconto de 5% no pagamento a vista

Valor de PASSEIOS OPCIONAIS (valor por pessoa)
29/11 – Passeio Opcional em KYOTO

USD 140,00
*Valores em dólares americanos
**Desconto de 5% no pagamento a vista

・Passeios Opcionais
① 【PASSEIO EM TOKUSHIMA/AWAJI/KOBE】*Somente para 24 de novembro (24/11/2019)
Dia Data
Hora
Roteiro
Refeição
Wakayama Tokushima Awaji
Kobe Wakayama
08:00
Encontro no lobby do hotel.
Saída para passeio em Tokushima, Awaji e Kobe, em veículo privativo, com guia no
idioma português ou espanhol.
08:30
Embarque de Wakayama para Tokushima, com “Nankai Ferry”.
10:35
Chegada em Tokushima.
C: 24/Nov
1
11:00-11:30 ■ Passeio de barco, observando os redemoinhos de ”Uzushio”;
A: (Dom)
Prossegue para Kobe, via Ilha de Awaji, cruzando Ponte Ohnaruto e Akashi Kaikyo. J: Tempo livre para almoço (por conta).
14:00
Chegada em Kobe.
14:00-15:00 ■ Museu de Sake Kiku Masamune;
15:30-16:30 ■ Ida em teleférico a Observatório da Montanha Rokko;
18:30
Retorno ao hotel
Obs.: *Caso não atingir número suficiente de passageiros, o passeio poderá ser cancelado.
** Previsão de roteiro, sujeito à alteração sem aviso prévio.

Valor de PASSEIOS OPCIONAIS (valor por pessoa)
24/11 – Passeio Opcional em TOKUSHIMA/AWAJI/KOBE
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USD 205,00

② 【PASSEIO EM NARA】*Somente para 25 de novembro (25/11/2019)
Dia Data
Hora
Roteiro
Wakayama Nara Wakayama
09:00
Encontro no lobby do hotel.
Saída para Nara, em veículo privativo, com guia no idioma português ou
espanhol, visitando:
25/Nov 10:30-12:00 ■ Templo Horyuji, a estrutura de madeira mais antiga do mundo;
1
(Seg)
11:00-11:30 Prossegue com o passeio em Nara.
12:30-13:30 Almoço buffet no Restaurante "Serena, Hotel Nikko Nara".
13:45-15:15 ■ Templo de Todaiji, com o Grande Buda “Daibutsu”, e o parque dos cervos;
16:00-16:45 ■ Santuário Xintoísta de Kasuga, famoso pelas centenas lanternas de pedras;
18:30
Retorno ao hotel.

Refeição

C: A: Restaurante
J: -

Obs: *Caso não atingir número suficiente de passageiros o passeio poderá ser cancelado.
**Previsão de roteiro, sujeito à alteração sem aviso prévio.

Valor de PASSEIOS OPCIONAIS (valor por pessoa)
25/11 – Passeio Opcional em NARA

USD 215,00

③ 【PASSEIO EM MT. KUMANO】*Somente para 26 de novembro (26/11/2019)
Dia Data
Hora
Roteiro
Wakayama Mt. Kumano Wakayama
08:00
Encontro no lobby do hotel.
Saída para Mt. Kumano, em veículo privativo, com guia no idioma português ou
espanhol.
26/Nov
10:30
Chegada em Hosshinmon Oji, para início da caminhada até o Santuário Kumano
1
(Ter)
Hongu Taisha (6,9 km / 3,5 horas).
10:30-14:00 ■ Caminhada em Kumano Kodo;
Almoço 'Obento' incluso.
14:00-16:00 ■ Santuário Kumano Hongu Taisha e Grande Torii de Oyunohara;
18:30
Retorno ao hotel.

Refeição

C: A: Bento
J: -

Obs: *Caso não atingir número suficiente de passageiros o passeio poderá ser cancelado.
**Previsão de roteiro, sujeito à alteração sem aviso prévio.

Valor de PASSEIOS OPCIONAIS (valor por pessoa)
26/11 – Passeio Opcional em MT. KUMANO

USD 170,00

INCLUSOS:
➢ Passeio e ingressos, conforme mencionados no roteiro;
➢ Traslado em ônibus privativo com guia local, conforme mencionados no roteiro;
➢ Refeições mencionadas no roteiro;
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NÃO INCLUSOS:
➢ Refeições não mencionadas no roteiro;
➢ 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;
CONDIÇÕES GERAIS:
➢ Número mínimo de participantes (por grupo): 20 passageiros
➢ Os valores dos passeios opcionais poderão ser incluídos com o pacote principal, e os cálculos serão aplicados
de acordo com o pagamento total;
➢ O grupo será concretizado apenas se atingido o mínimo de participantes;
➢ Cálculo com base nas tarifas viagentes, portanto estão sujeito a alteração sem aviso prévio;
➢ Disponibilidade sujeito a confirmação no ato da reserva;
➢ O roteiro e/ou horários poderão sofrer alterações devido sem aviso prévio;
➢ Para aqueles que possuem algum problema de saúde, antes da viagem, recomendamos consultar seu
médico;
➢ Vagas limitadas;

GARANTA JÁ A SUA VAGA!!!
“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: 12/02/2019
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