
  

EXCURSÕES CENTURY TRAVEL  

 

 SAÍDA ESPECIAL              

 
 

QUIOTO – NARA – FUKUI – KAGA – KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA – IIYAMA  
MATSUMOTO – NARAI JUKU – INA – LAGO KAWAGUCHI – TÓQUIO 

 
 

Embarque:  07 de abril de 2018 - 17 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, 9 almoços e 2 jantares 
 Ônibus privativo com guia local falando português ou espanhol 
 Bilhetes de trem expresso e trem-bala em classe turística conforme mencionado no roteiro 
 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 TRIPLO 
PACOTE AÉREO E TERRESTRE USD 8.590,00 USD 7.390,00 USD 7.130,00 

PACOTE TERRESTRE USD 7.190,00 USD 5.990,00 USD 5.730,00 
Taxas de embarque e envio de bagagem USD 230,00 

 

* 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 
 
 

 
Consulte seu Agente de Viagem 

 

 



JAPÃO com SAKURA e Festival de Takayama - Saída 07.04.18    = café da manhã   = almoço    = jantar          

07/04 
Sáb 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

08/04  
Dom 

SÃO PAULO    DUBAI 
01:25 - Embarque no voo EK262 (Emirates) com destino a Dubai. Chegada a Dubai às 22:55. 

09/04 
Seg 

DUBAI    OSAKA  QUIOTO (Hotel New Miyako Kyoto) 
03:30 - Embarque no voo EK316 para Osaka (Aeroporto de Kansai). 17:40 – Chegada  e traslado ao hotel em Quioto. 

10/04 
Ter 

QUIOTO    --  (Hotel New Miyako Kyoto)  
Dia de passeio em Quioto incluindo o Santuário Fushimi Inari com seus milhares de “toriis” (portões), Castelo Nijo, Kinkakuji 
(Pavilhao Dourado) e Parque Arashiyama para ver a florada de sakura. 

11/04 
Qua 

QUIOTO    -- (Hotel New Miyako Kyoto) 
Pela manhã, participação em workshop Roketsu Zome (batik), técnica de tingimento de tecido. Prosseguimento para o 
Philosopher’s Path, um caminho beirando um canal repleto de árvores de cerejeira (sakura). A seguir, experiência em vestir 
quimono (traje típico japonês), caminhada pelo bairro de Higashiyama  e visita ao  Templo Kiyomizu. 

12/04 
Qui 

QUIOTO   NARA   QUIOTO  MAIBARA  FUKUI    --  (Hotel Riverge Akebono) 
Partida para conhecer o Parque de Nara, o Templo Todaiji e seu Grande Buda e o Santuário Kasuga Taisha em Nara. Retorno 
a Quioto e embarque em trem expresso para Maibara e em shinakansen (trem-bala) para Fukui. Chegada e caminhada até 
o hotel. As malas serão despachadas para Kanazawa. Separar em uma mala de mão troca de roupa para um dia. 

13/04 
Sex 

FUKUI   KAGA    KANAZAWA   --  (Hakuchoro Hotel Sanraku) 
Saída do hotel e visita ao Templo Eiheiji e, a seguir, workshops Washi-zukuri Echizen (arte com papel tradicional japonês) e 
Soba-zukuri Echizen (feitura de soba - macarrão típico japonês). Prosseguimento para a cidade de Kaga para visita ao maior 
museu de origami (arte de dobradura em papel) – Kaga Nippon Origami Museum e traslado para Kanazawa. 

14/04 
Sáb 

KANAZAWA   -- -- (Hakuchoro Hotel Sanraku) 
Meio de passeio incluindo o belíssimo Jardim Kenrokuen, o preservado e antigo bairro Higashi Chayagai famoso pelas casas 
de chá e gueixas e o Mercado Omicho. Restante do tempo livre. 

15/04 
Dom 

KANAZAWA   SHIRAKAWAGO   TAKAYAMA  - “FESTIVAL DE TAKAYAMA”   --  (Hotel Associa Takayama) 
Saída para Shirakawago, vila conhecida pelas antigas residências com telhado de palha Gassho-zukuri (Patrimônio Unesco) 
incluindo o observatório da vila de Ogimachi. A seguir, traslado para Takayama. Restante do tempo livre para participar do 
“Festival de Takayama - Primavera” – um dos maiores festivais do Japão.  

16/04 
Seg 

TAKAYAMA    IIYAMA      (Minshuku Motoyashiki) 
Saída para Iiyama, parando em Nagano para visitar o Parque dos Macacos. Em Iiyama, workshop wara-zaiku (artesanato em 
palha) e visita ao Museu Takahashi Mayumi com sua arte de fazer bonecos com temas rurais. Acomodação em pousada 
típica japonesa. As malas serão despachadas para Tóquio. Separar em uma mala de mão troca de roupa para três dias. 

17/04 
Ter 

IIYAMA   MATSUMOTO   -- (Hotel Buena Vista Matsumoto) 
Pela manhã, experiência cultural em Mori-No-Ie e, a seguir, partida para a cidade de Matsumoto. Chegada, visita ao Castelo 
de Matsumoto e traslado ao hotel. 

18/04 
Qua 

MATSUMOTO   NARAI-JUKU   INA   LAGO KAWAGUCHI   --   (Hotel Regina Kawaguchiko) 
Visita ao Museu Japan Ukiyoe para ver a coleção da arte “ukiyoe”, semelhante à xilogravura, e partida para Narai-Juku, 
antiga vila feudal. Tempo livre. Continuação para Lago Kawaguchi, com parada na cidade de Ina para visitar o Parque das 
Ruínas do Castelo de Takato, um dos pontos de destaque de florada de cerejeiras no Japão. Chegada ao Lago Kawaguchi e 
acomodação em um ryokan, típica hospedagem para desfrutar do onsen (fontes termais) e de um jantar típico kaiseki ryori. 

19/04 
Qui 

LAGO KAWAGUCHI   TÓQUIO    -- (Keio Plaza Hotel Tokyo)   
Saída do hotel e passeio pelo Lago Kawaguchi incluindo Ubuyagasaki, local de observação do Monte Fuji e subida até                                    
a 5ª. Estação do Monte Fuji. Traslado para hotel em Tóquio. 

20/04 
Sex 

TÓQUIO   -- (Keio Plaza Hotel Tokyo)   
Visita ao Shunkaen Bonsai Garden para conhecer o  “bonsai”, a arte de criar uma representação miniaturizada da natureza 
em forma de árvore e a tradicional cerimônia do chá. Em seguida, passeio incluindo Tokyo Skytree e Solamachi Shopping e 
passagem por Ginza, bairro famoso pelas lojas sofisticadas e de marcas da moda. 

21/04 
Sáb 

TÓQUIO   -- --  (Keio Plaza Hotel Tokyo)   
Dia livre.  

22/04 
Dom 

TÓQUIO    DUBAI   -- -- 
Parte da manhã livre com check-out até as 11:00. Guardar as malas no guarda-volumes do hotel. Em horário adequado, 
traslado para o Aeroporto Internacional de Narita. 22:00 - Embarque em voo da Emirates (EK319) com destino a Dubai.  

23/04 
Seg 

DUBAI    SÃO PAULO 
04:15 - Chegada ao aeroporto de Dubai. 08:35 - Conexão com o voo EK261 com destino a São Paulo.  
16:30 - Desembarque em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

 


