Monte Fuji

Válido para chegada no Japão de 15 a 31 de Março de 2022
PACOTE TERRESTRE
OSAKA

NARA

QUIOTO

SHIRAKAWAGO

TAKAYAMA

1º dia – Chegada em Osaka
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai ou
Itami. Recepção e traslado privativo ao hotel com
assistente em idioma espanhol. Sendo a terceira
maior cidade do Japão, Osaka é o centro das
finanças, do comércio, do entretenimento e do
intercâmbio cultural na porção oeste do país. Além
disso, é uma agitada megalópole rica em história,
diversão e gastronomia.
2o dia – Osaka / Nara / Quioto
[C,A,-]
Dia de passeio por Osaka visitando o observatório do
Edifício Umeda Sky Building e o Castelo de Osaka
com seu famoso jardim de cerejeiras. Almoço incluso
em restaurante local.
Prosseguimento para Nara e visitas no Templo
Todaiji e o Parque de Nara com seus Cervos sagrados.
Término do passeio no hotel em Quioto.
3º dia – Quioto
[C,A,-]
Dia de passeio privativo na cidade de Quioto
visitando o Santuário Fushimi Inari, o Templo
Kinkakuji (Pavilhão Dourado), o Castelo Nijo e o
bairro das Gueixas de Gion.
Almoço incluso em restaurante local.
4º dia – Quioto
Dia livre para atividades independentes.

[C,-,-]

TSUMAGO

MISHIMA

HAKONE

TÓQUIO

Sugestão de passeios opcionais:
Opção 1: Quioto / Hiroshima / Quioto
Traslado privativo para estação de Quioto.
Embarque em Trem Bala com destino a Hiroshima.
Chegada e passeio privativo na Ilha de Miyajima para
visitar o Santuário Itsukushima e o seu famoso “Tori
flutuante”. Prosseguimento para o Parque da Paz e a
Cúpula da Bomba Atômica (patrimônio da Unesco).
Almoço incluso em restaurante local.
No final do dia, embarque em trem bala com destino
a estação de Quioto.
Chegada e traslado para o hotel.
Opção 2: Quioto / Arashiyama / Quioto
Passeio em carro privativo para visitar a Floresta de
Bambu de Arashiyama, o Templo Tenryu, a Ponte
Togetsu e o Templo Sanjusangendo.
Almoço incluso em restaurante local.
Término do passeio no hotel em Quioto.
5º dia – Quioto / Shirakawago / Takayama [C, A, J]
(Para seu conforto, despacharemos as bagagens
diretamente para o hotel de Tóquio. Recomendamos
levar consigo o necessário para 2 noites).
Check-out no hotel e traslado em carro privativo
para cidade de Takayama. No percurso, visita ao
Vilarejo de Shirakawago (patrimônio da Unesco),
para conhecer uma casa típica em estilo
“Gasshozukuri”.

Em Takayama, visita na rua tradicional de
Kamisanmachi e o museu de carros alegóricos
Yataikaikan do festival de Takayama.
Almoço incluso em restaurante local e jantar incluso
no restaurante do hotel.
6º dia – Takayama / Tsumago / Mishima [ C , - , - ]
Partida de Takayama para visitar a cidade histórica
de Tsumago para conhecer o museu histórico Waki
Honjin. Almoço livre.
Traslado para estação de Nagoya para embarque em
trem bala com destino a Mishima.
Chegada e acomodação no hotel.
7º dia – Mishima / Hakone / Tóquio
[C,A,-]
Dia de passeio na região montanhosa de Hakone,
com passeio de barco no Lago Ashi, subida em
teleférico ao Monte Komagatake e o Santuário de
Hakone. Se o clima permitir, no topo do Monte
Komagatake é possível visualizar o Monte Fuji.
Almoço incluso em restaurante local.
Prosseguimento em carro privativo para o hotel na
cidade de Tóquio.

8º dia – Tóquio
[C,A,-]
Dia de passeio pela capital do país, visitando o
Santuário Meiji, os Templos Asakusa Kanon e Sensoji
com suas típicas lojas de souvenir, a Praça do Palácio
Imperial (Residência da Família Imperial) e o luxuoso
e sofisticado bairro de Ginza.
Almoço incluso em restaurante local.
9º dia - Tóquio
Dia livre para atividades independentes.

[C,-,-]

Sugestão de passeio opcional:
Tóquio / Nikko / Tóquio
Passeio em carro privativo para visitar o Santuário
Nikko Toshogu, o Lago Chuzen-ji e a Cascata Kegon.
Almoço incluso em restaurante local.
Término do passeio no hotel em Tóquio.
10º dia – Tóquio / Aeroporto de Narita ou Haneda
Café da manhã no hotel.
Traslado privativo ao Aeroporto Internacional de
Narita ou Haneda para embarque em seu voo.

Observações Importantes:

-

-

Caso alguma atração turística esteja fechada por motivos de força maior, os passeios poderão ser substituídos por outras
atividades ou visitas a outros locais.
A realização da viagem dependerá da abertura das fronteiras do Japão e outros países envolvidos para turistas brasileiros.
Caso a(s) fronteira(s) continue(m) fechada(s) para brasileiros, nos colocamos no direito de cancelar a viagem até 45 dias
antes do embarque e reembolsar integralmente o valor pago em Reais, no câmbio do dia do pagamento, descontando as
taxas administrativas cobradas pelas administradoras dos cartões de créditos.
Devido as incertezas geradas pela pandemia, nos colocamos no direito de providenciar mudanças de hotéis e pontos
turísticos, inclusive das datas e horários a qualquer momento e sem aviso prévio em caráter de readequação e ou
reacomodação para realização da viagem.

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: Necessário 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, incluindo certificados de vacinas e testes PCR no Brasil e no exterior.
* Para passageiros portadores de passaporte de outras nacionalidades, favor consultar os órgãos competentes.

-

Pacote Inclui:
Hospedagem com café da manhã nos hotéis mencionados ou similares.
5 almoços em restaurantes locais e 1 jantar no hotel de Takayama.
Traslados e passeios em carros privativos conforme descrito no programa.
Passagem de Trem Bala de Nagoya para Mishima em classe turística e assento reservado.
Guias e assistentes locais em idioma português ou espanhol.
Envio de bagagem de Quioto para Tóquio (1 mala por pessoa).

-

Pacote Não Inclui:
Passagem aérea.
Gorjetas para guias, motorista e maleteiros dos hotéis.
Bebidas nos restaurantes e hotéis.
Despesas com vistos, documentações e testes PCR’s no Brasil e no exterior.
Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.

HOTÉIS PREVISTOS EM CATEGORIA 3* OU SIMILARES
Cidade

Noites

Hotéis previstos ou similares

OSAKA

1

Hotel Vischio Osaka

QUIOTO

3

Hotel Keio Prelia Kyoto Karasuma Gojo

TAKAYAMA

1

Hotel Tokyu Stay Hida Takayama Musubi no Yu

MISHIMA

1

Mishima Tokyu Hotel

TÓQUIO

3

Hotel Grand Nikko Tokyo Daiba

TABELA DE PREÇOS EM DÓLARES AMERICANOS PARA CHEGADAS DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2022*
Quantidade de Passageiros

02

03 - 04

05 - 06

07 - 09

10 - 14

15 - 19

Valores por pessoa
em Apto Duplo/Twin

USD 8.880

USD 7.110

USD 5.300

USD 4.750

USD 3.950

USD 3.480

Opcional Hiroshima

USD 1.520

USD 1.220

USD 890

USD 950

USD 750

USD 650

Opcional Arashiyama

USD 740

USD 620

USD 400

USD 420

USD 290

USD 220

Opcional Nikko

USD 1.060

USD 790

USD 500

USD 480

USD 310

USD 240

Adicional para Apto Single

USD 1.350,00

Redução para Apto Triplo

USD 25,00

Noite Extra - Valor por Pessoa

Apto Duplo/Twin

Apto Single

Apto Triplo

Hotel Grand Nikko Tokyo Daiba

USD 250,00

USD 390,00

USD 240,00

Hotel Vischio Osaka

USD 230,00

USD 430,00

USD 220,00

*Consulte valores para chegadas em outras datas, alterações de pontos turísticos, categoria dos hotéis ou
hospedagem em Ryokan em Takayama e/ou Mishima.

Informações Gerais:
Reservas e pagamento terrestre:
* Para reservas é necessário sinal de US$ 300 por pessoa, cópia digitalizada dos passaportes e ´Condições Gerais´ assinadas.
Formas de pagamento:
- À vista em dinheiro ou depósito bancário;
- 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, Amex, Elo e Hipercard.
* Os valores serão convertidos em reais no câmbio Investur do dia do pagamento. O câmbio Investur é atualizado diariamente em
nosso site a partir das 11h30. Consulte: www.investur.com.br/cambio.
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 e certificados PCR’s exigidas para cada país antes de visitá-los.
- 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.
** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e os lugares
estão sujeitos à disponibilidade no momento da reserva. **
A INVESTUR não se responsabiliza por eventuais Decretos de Ordem Pública, ou governamentais estrangeiras ou brasileiras que
exijam a estadia dos passageiros em quarentena obrigatória, no decorrer da viagem contratada. Todas as despesas oriundas
desta eventualidade ficarão por conta do passageiro, qual seja hospedagem, alimentação, nos dias da quarentena obrigatória,
bem como passagens aéreas e seguro viagem fora do programa contratado.

