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DESTAQUES DO ROTEIRO: JAPÃO CLÁSSICO 
 

OSAKA 
 
A terceira maior cidade do Japão, conhecida como a 
capital do comércio, com muitas opções de lazer e 
entretenimento. Dentre os destaques, temos o Aquário 
Kaiyukan, o maior do país, o autêntico Castelo de Osaka 
e o movimentado bairro de Dotombori. 

 

QUIOTO 
 

Andar pelas ruas e alamedas de Quioto nos dá a sensação 
de entrar em uma máquina no tempo, pois a cidade é 
considerada o centro cultural do Japão. São mais de 2 mil 
templos em toda a província e a cidade mantem acesa 
tradições antigas, artes, rituais e festas. 

HAKONE 
 

Hakone faz parte do Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu, a 
menos de 100 km de Tóquio. Famosa por suas fontes de 
águas termais e por proporcionar uma linda visão do 
Monte Fuji. Um dos mais populares destinos entre os 
japoneses e os turistas internacionais que buscam 
conhecer mais do Japão. 

 

TÓQUIO 
 
Tóquio é hoje uma das metrópoles mais populosas do 
mundo. Tornou-se a capital do Império em 1868 e sofreu 
duas grandes destruições: uma em 1923, quando foi atingida 
por um terremoto e outra em 1944 e 1945 quando 
bombardeios americanos destruíram grande parte da 
cidade.Hoje a cidade é o principal centro político, financeiro, 
comercial, educacional e cultural do país. 

 

  

Consulte seu agente de viagens 
 
 

 



 

 

Saídas: 

Osaka

1º dia - São Paulo / Munich[ - , - , - ] 
Apresentação no Aeroporto Internacional de 
13h30 para embarque com destino a Munich
 
2º dia - Munich / Osaka                                   
Chegada em Munich e reembarque com destino a Osaka. 
 
3º dia - Osaka                                                           
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Os apartamentos 
estarão disponíveis a partir das 8h30. Por volta das 12h00, 
saída para almoço em restaurante local. Logo depois, 
visita da área de Dotombori e Shinsaibashi, Castelo de 
Osaka e Aquário Kaiyukan, o maior e mais completo 
aquário do Japão. 
 
4º dia - Osaka/Nara/Quioto [ C , - , - ] 
Partida com destino a Nara para visita ao Templo 
ao Parque dos Cervos Sagrados. Continuação a Quioto e 
visita ao Santuário XintoistaFushimiInari.  
 
5º dia - Quioto                                                              
Dia inteiro de passeio com visita ao Pavilhão Dourado 
(Kinkakuji), Castelo Nijo, Ninenzaka e Sannennzaka, uma 
rua repleta de lojinhas de lembrancinhas típicas, 
restaurantes, docerias e cafés. À tarde, visita ao 
Sanjusangendo.  
 
6º dia - Quioto[ C , - , - ] 
Dia livre para atividades independentes.
passeio opcional a Hiroshima & Miyajima: Caminha
a estação para embarque em trem Nozomi com destino a 
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Saídas: 29 de Março /05 de Abril / 07 de Junho 
 

Osaka Quioto  Nara Quioto Hakone Tóquio 
 
 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos as 
Munich.  

/ Osaka                                   [ - , - , - ] 
e reembarque com destino a Osaka.  

Osaka                                                             [ C , A , - ] 
Os apartamentos 

estarão disponíveis a partir das 8h30. Por volta das 12h00, 
saída para almoço em restaurante local. Logo depois, 

área de Dotombori e Shinsaibashi, Castelo de 
aiyukan, o maior e mais completo 

Partida com destino a Nara para visita ao Templo Todaiji e 
Continuação a Quioto e 

 

                       [C , - , - ] 
ao Pavilhão Dourado 

(Kinkakuji), Castelo Nijo, Ninenzaka e Sannennzaka, uma 
rua repleta de lojinhas de lembrancinhas típicas, 

ntes, docerias e cafés. À tarde, visita ao Templo 

Dia livre para atividades independentes.Sugerimos 
: Caminhada até 

a estação para embarque em trem Nozomi com destino a 

Hiroshima. Chegada e visita da Ilha de Miyajima, incluindo 
o Templo Itsukushima, reconhecido
Humanidade. O grande torii está sendo restaurado, por 
isso, estará coberto por redes.
visita ao Museu da Bomba Atômica e ao
da Paz. Traslado a estação e embarque em trem
destino a Quioto. Chegada e caminhada até o hotel.
 
7º dia - Quioto / Hakone (Atami)
(As bagagens serão despachadas diretamente ao hotel em 
Tóquio). 
Caminhada até a estação para embarque em trem
com destino a estação Shin
Centro do Patrimônio Mundial de Monte Fuji, passeio em 
barco pelo Lago Ashi e subida de teleférico ao Monte 
Komagatake, caso o tempo permita. 
 
8º dia - Hakone(Atami) / Yokoh
Partida com destino a Tóquio. Durante o percurso, visita 
ao Museu de CupNoodles e 
em Yokohama. Chegada e restante do dia livre para 
atividades independentes.  
 
9º dia - Tóquio[ C , - , - ] 
Dia inteiro de passeio incluindo visita ao J
Imperial, subida ao 1º Observ
Tree e passagem pelos bairros de Akihabara, Ginza e 
Shibuya.  
 
10º dia - Tóquio[ C , - , - ] 
Dia livre para atividades independentes. 
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iroshima. Chegada e visita da Ilha de Miyajima, incluindo 
o Templo Itsukushima, reconhecido como Patrimônio da 

O grande torii está sendo restaurado, por 
isso, estará coberto por redes. Retorno a Hiroshima e 
visita ao Museu da Bomba Atômica e ao Parque Memorial 

. Traslado a estação e embarque em trem-bala com 
destino a Quioto. Chegada e caminhada até o hotel. 

(Atami)[ C , - , J ] 
As bagagens serão despachadas diretamente ao hotel em 

o para embarque em trem-bala 
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Yokohama / Tóquio[ C , - , - ] 
Partida com destino a Tóquio. Durante o percurso, visita 
ao Museu de CupNoodles e à Torre Yokohama Landmark 
em Yokohama. Chegada e restante do dia livre para 

 

passeio incluindo visita ao Jardim do Palácio 
Observatório da Torre Tokyo Sky 

assagem pelos bairros de Akihabara, Ginza e 

Dia livre para atividades independentes.  
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11º dia - Tóquio[ C , - , - ] 
Dia livre para atividades independentes.  
 
12° dia - Tóquio / Frankfurt / São Paulo[ C , - , - ] 
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a 
Frankfurt. Chegada e reembarque com destino a São 
Paulo.  
 

13° dia - São Paulo                                                       [ - , - , - ] 
Chegada e fim dos serviços.  
 
 

 
Observações: 
- Caso algum museu ou outro local turístico esteja fechado por motivos de força maior, os passeios poderão ser 

substituídos por outras atividades ou visitas a outros locais. 
- Todos os preços e condições estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os lugares estão sujeitos à disponibilidade no 

momento da reserva.  
 
Documentos necessários para portadores de passaporte brasileiro: 
- Passaporte com validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil.  
- Japão: Visto de turismo. 
 
* A qualquer momento e sem prévio aviso podem ocorrer alterações na documentação exigida para a entrada de cada país.   
* Ressaltamos que é de exclusiva responsabilidade do passageiro e/ou agência, a obtenção de toda a documentação exigida 
para essa viagem. 
* Para passageiros portadores de passaporte de outras nacionalidades, favor consultar os órgãos competentes. 
 
Pacote Inclui: 
- Passagem aérea em classe econômica, com Lufthansa - rota São Paulo / Munich / Osaka // Tóquio / Frankfurt / São Paulo.  
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares. 
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. 

(Legenda: C-Café da manhã, A-Almoço e J-Jantar) 
- Traslados e passeios conforme descritos no programa (exceto para os passeios opcionais). 
- Serviços com guia local falando espanhol ou português durante todo itinerário.  
- Acompanhante Investur saindo do Brasil falando português (mínimo de 20 passageiros). 
- Bilhete de trem-bala com assento reservado em classe turística, no trecho Quioto / Shin-Fuji.  
- Envio de bagagem (máximo de 2 peças por pessoa) no 7º dia (de Quioto a Tóquio).   
- Seguro de Viagem para 13 dias (Válido para passageiros com até 75 anos. Acima dessa idade, haverá adicional e/ou 

redução da cobertura). 
 
Pacote Não Inclui: 
- Taxas de embarque.  
- Gorjetas para guias, motorista e maleteiros dos hotéis. 
- Despesas com vistos e documentações. 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel 

Osaka 1 Elsereine Osaka 

Quioto 3 KeihanQuiotoHachijo-guchi 

Hakone (Atami)  1 AtamiSekitei 

Tóquio  4 Sunshine City Prince 
 

VOOS PREVISTOS 
Voos Origem Destino Saída Chegada 

LH 505 São Paulo Munich 16h55 09h35 (+1) 
LH 742 Munich Osaka 12h15 06h20 (+1) 
LH 717 Tóquio Frankfurt 14h05 18h45 
LH 506 Frankfurt São Paulo 22h05 04h55 (+1) 

 
 



 

AÉREO & TERRESTRE 
Preçospor pessoa em US$ (Dólares Americanos) | Mínimo de 20 participantes 

Saídas Duplo / Twin Triplo Single 

29 de Março 
05 de Abril 

07 de Junho 
5.590,00 5.490,00 7.000,00 

 
 

Informações Gerais: 
Reservas e pagamento terrestre (GRUPOS): 
* Para reservas é necessário sinal de US$ 300 por pessoa, cópia digitalizada dos passaportes válidos e documento "Condições 
Gerais" assinado. 
 
Formas de pagamento: 
- À vista em dinheiro ou depósito;  
- Ou parcelado com 30% de entrada + taxas e impostos (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 4 vezes sem juros nos 
cartões Visa, Mastercard ou Diners.  
 
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento. 
 

Observações Importantes: 
- O passaporte deve ter validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil. 
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo. 
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo. 
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser 
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque. 
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas 
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem prévia. 
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote. 
 

** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os 
lugares estão sujeitos à disponibilidade no momento da reserva. ** 

 


