EXCURSÕES CENTURY TRAVEL

OS EXTREMOS DO JAPÃO

HOKKAIDO & OKINAWA
Tóquio, Hakodate, Lago Toya, Noboribetsu, Sapporo, Otaru,
Naha, Okinawa Sul & Okinawa Norte

Saída: 02 de maio de 2018 – 17 dias de viagem

O PACOTE INCLUI
 Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica
 Passagem aérea doméstica no Japão
 Pernoite nos hotéis mencionados ou similares com impostos locais inclusos
 Café da manhã nos hotéis, 7 almoços e 1 jantar
 Ônibus privativo com guia local falando português ou espanhol
 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
PACOTE AÉREO E TERRESTRE
USD 8.990,00
USD 7.690,00
PACOTE TERRESTRE
USD 7.790,00
USD 6.490,00

TRIPLO
USD 7.540,00
USD 6.340,00

Taxas de embarque
150,00
* 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
Valores válidos para mínimo de 15 participantes

Consulte seu Agente de Viagens

ROTEIRO DE VIAGEM – Saída 02 de maio de 2018
02/05
Qua
03/05
Qui
04/05
Sex
05/05
Sáb

06/05
Dom

07/05
Seg

08/05
Ter

09/05
Qua
10/05
Qui
11/05
Sex

12/05
Sáb

13/05
Dom
14/05
Seg
15/05
Ter
16/05
Qua
17/05
Qui
18/05
Sex

= café da manhã

= almoço

= jantar

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Terminal 3).
SÃO PAULO  DUBAI
01:25 - Embarque no voo EK262 (Emirates) com destino a Dubai. Chegada a Dubai às 22:55.
DUBAI  TÓQUIO (Hotel Keio Plaza Tokyo)
02h40 – Conexão com o voo EK318 para Tóquio. 17h35 – Chegada ao Aeroporto Internacional de Narita e traslado ao hotel.
TÓQUIO
-- (Hotel Keio Plaza Tokyo)
Dia de passeio pela cidade visitando o Santuário Meiji Jingu, a Praça do Palácio Imperial, Templo Asakusa Kannon e suas famosas
lojas de suvenirs e Tokyo Skytree (observatório Tembo Deck a 350m de altura).
TÓQUIO  HAKODATE
-- (Hakodate Kokusai Hotel)
Saída do hotel e traslado ao Aeroporto de Haneda para embarque em voo doméstico com destino a Hakodate, na província de
Hokkaido, extremo norte do Japão. Chegada e início de passeio com subida de bondinho ao Monte Hakodate para uma bela
vista da cidade e visita a Motomachi, antigo bairro residencial de estrangeiros (russos, britânicos, chineses). As malas grandes
serão despachadas para Sapporo. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de roupa para 2 dias.
HAKODATE
LAGO TOYA
NOBORIBETSU
(Hotel Noboribetsu Sekisuitei)
Pela manhã, visita ao mercado matinal de frutos do mar e ao Parque Goryokaku e à sua torre de onde se tem uma vista da
histórica fortaleza em formato de estrela. Após almoço, traslado para Noboribetsu, famosa região de termas de Hokkaido.
Parada durante o percurso para um minicruzeiro pelo Lago Toya. Chegada a Noboribetsu e traslado a ryokan (hotel típico
japonês) onde se pode desfrutar de um banho termal relaxante e apreciar a culinária japonesa.
NOBORIBETSU
SAPPORO
-- (Mercure Hotel Sapporo)
Saída do hotel e passeio iniciando por Noboribetsu Jigokudani (Vale do Inferno), uma região de atividades vulcânicas que
servem de fonte para as termas de águas quentes de Noboribetsu. Continuação para Ainu Village, réplica do povoado dos
ainus, habitantes nativos do norte do Japão e, em seguida, para a Vila Histórica de Hokkaido, um museu a céu aberto que exibe
construções típicas de toda a região de Hokkaido. Término da viagem em hotel em Sapporo.
SAPPORO
OTARU
OTARU
-- (Mercure Hotel Sapporo)
Dia de passeio em Otaru, principal porto na costa do Mar do Japão. Na cidade, visita à fábrica que produz o famoso biscoito
“Shiroi Koibito”, à fábrica de cristais e museu de caixa de música e caminhada pelo charmoso Canal de Otaru.
SAPPORO
-- -- (Mercure Hotel Sapporo)
Meio dia de passeio pela cidade visitando o Mercado de Peixes Nijo, o Antigo Prédio do Governo de Hokkaido, a Torre do
Relógio e o Parque Odori. Tarde livre.
SAPPORO  OKINAWA
-- -- (Rizzan Sea-Park Hotel Tancha Bay)
Em horário adequado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Naha, em Okinawa. Chegada, recepção e
traslado ao hotel resort situado no Okinawa National Beach Park com 800 metros de praia de areia branca natural. Restante
do tempo livre para aproveitar o resort.
OKINAWA (lado norte)
-- (Rizzan Sea-Park Hotel Tancha Bay)
Dia de passeio incluindo o Mirante Manzamo para uma espetacular vista do mar, passeio de barco com fundo de vidro e
Okinawa Ocean Expo Park, parque localizado na Península de Motobu que abriga o melhor aquário do Japão: Churaumi
Aquarium. Restante do tempo livre para aproveitar o resort.
OKINAWA (lado sul)
-- (Daiwa Roynet Hotel Naha Omoromachi)
Saída do hotel e passeio pelo lado sul da ilha para conhecer o Parque Okinawa World que tem como uma das atrações principais
a caverna Gyukusendo, o Museu da Província de Okinawa, a principal avenida da capital de Okinawa - Kokusai Dori - e o
mercado público Makishi. Término do passeio no hotel em Naha.
OKINAWA  TÓQUIO
-- -- (Hotel Keio Plaza Tokyo)
Em horário adequado, saída do hotel e visita ao Castelo Shuri. A seguir, traslado ao aeroporto e embarque em voo doméstico
com destino ao Aeroporto de Haneda. Chegada, recepção e traslado ao hotel em Tóquio.
TÓQUIO
-- -- (Keio Plaza Hotel Tokyo)
Dia livre. Consulte sugestão de passeios opcionais.
TÓQUIO
-- -- (Keio Plaza Hotel Tokyo)
Dia livre. Consulte opção de passeios opcionais.
TÓQUIO  DUBAI
-- -Parte da manhã livre para preparação da bagagem e check-out até as 11:00. Guardar as malas no guarda-volumes do hotel. Em horário
adequado, traslado ao Aeroporto Internacional de Narita. 22:00 - Embarque em voo da Emirates Airline (EK 319) com destino a Dubai.
DUBAI  SÃO PAULO
04:15 – Chegada ao aeroporto de Dubai. 08:35 – Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo.
16:30 – Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Terminal 3).

