
 

Excursões Century Travel 2019 

JAPÃO QUATRO ESTAÇÕES VERÃO 
Data de saída: 06 de julho de 2019 – 14 dias de viagem 

 

Destaques da excursão 

Okinawa (Naha, Lado Sul, Lado Norte, Tancha Bay),  
Nara, Quioto & Tóquio 

   

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
      O PACOTE INCLUI 
 Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica  
 Passagem aérea doméstica Osaka/Okinawa/Osaka 
 Pernoite nos hotéis mencionados ou similares com impostos locais inclusos 
 Café da manhã nos hotéis, 6 almoços  
 Ônibus privativo com guia local falando português ou espanhol 
 Bilhete de trem-bala Quioto/Tóquio em classe turística 
 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 7.130,00 USD 6.480,00 USD 6.310,00 
PACOTE TERRESTRE USD 5.880,00 USD 5.230,00 USD 5.060,00 

Taxas de embarque (valor válido para reserva aérea de Grupo) USD 130,00 
* 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! 

 



ROTEIRO DE VIAGEM – Saída 06 de julho de 2019                 = café da manhã   = almoço   = box lunch    

1 
06/07 

sáb Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

2 
07/07 
dom 

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

3 
08/07 

seg 

DUBAI    OSAKA (Kansai Airport Washington Hotel) 
03:40- Embarque no voo EK316 com destino a Osaka (Aeroporto Internacional de Kansai).   
17:50 - Chegada, recepção e traslado ao hotel em Osaka. 

4 
09/07 

ter 

OSAKA    NAHA (Okinawa)   -- (Daiwa Roynet Hotel Kokusaidori) 
Pela manhã, traslado ao aeroporto para embarque em voo doméstico com destino a Naha, capital de 
Okinawa. Chegada a Naha, recepção e passeio pela cidade para conhecer o Castelo de Shuri, símbolo 
do antigo Reino de Ryukyu – um império próspero e independente do Japão –, Kokusai Dori 
(movimentada rua comercial) e o mercado Público Makishi. Traslado ao hotel. 

5 
10/07 
qua 

OKINAWA (Lado Sul)   -- (Daiwa Roynet Hotel Kokusaidori) 
Dia de passeio com visita ao Parque Memorial da Paz, construído em homenagem aos que perderam a 
vida na Batalha de Okinawa (1945); ao Parque Okinawa World com a Caverna Gyokusendo, uma 
caverna subterrânea de 5km de comprimento; Ryukyu Mura, réplica de uma vila da antiga Okinawa, e 
a uma fábrica de cristais.  

6 
11/07 
qui 

OKINAWA (Lado Norte)   -- -- (Daiwa Roynet Hotel Kokusaidori) 
Dia de passeio visitando Busena Marine Park com sua torre de observatório, única em Okinawa, que 
permite ver em 360 graus recifes de corais e peixe coloridos. Incluso um passeio de barco com fundo de 
vidro. Parada em Cape Manzamo, local muito popular por proporcionar uma vista espetacular do mar 
de cor azul intenso e dos recifes de corais, e em Okashi Goten, uma famosa loja de doces especializada 
em beni-imo, um tipo de batata doce muito apreciado. 

7 
12/07 
sex 

NAHA    PRAIA DE TANCHA BAY (Lado Norte)   -- (Rizzan Sea Park Hotel Tancha Bay) 
Saída do hotel e visita ao Okinawa Ocean Expo Park para conhecer o Churaumi Aquarium, aquário com 
77 tanques que abriga no maior deles tubarões-baleia, arraias-manta e várias espécies de peixes.                                   
A seguir, parada na fábrica da cervejaria Orion. Prosseguimento para o hotel resort em Tancha Bay. 
Restante do tempo livre para desfrutar das belezas naturais oferecidas pelo hotel localizado à                                
beira-mar. 

8 
13/07 
sáb 

PRAIA DE TANCHA BAY   NAHA  OSAKA  -- -- (Hotel Nikko Osaka) 
Saída do hotel em horário adequado e traslado para o aeroporto em Naha para embarque em voo 
doméstico com destino a Osaka. Chegada e traslado ao hotel. 

9 14/07 
dom 

OSAKA  NARA  QUIOTO  -- (New Miyako Kyoto Hotel) 
Dia de passeio com início em Osaka passando pelos pontos turísticos mais interessantes: Castelo de 
Osaka, Abeno Harukas, o prédio mais alto do Japão,  e Dotonbori –  área comercial e de entretenimento. 
Continuação para Nara para conhecer o Parque de Nara, o Templo Todaiji com o Daibutsu (grande 
estátua de bronze de Buda), e Kasuga Taisha, o santuário xintoísta das  lanternas de pedra.  Término do 
passeio no hotel em Quioto. 

10 15/07 
seg 

QUIOTO    -- (New Miyako Kyoto Hotel) 
Dia de passeio em Quioto visitando o Templo Kinkakuji, conhecido como o “Pavilhão Dourado”, o 
Castelo Nijo, construído em 1603 pelo xogum Tokugawa e o Santuário Fushimi Inari, famoso pelos seus 
milhares de portões avermelhados. 

11 
16/07 

ter 

QUIOTO    TÓQUIO  -- (Hotel Keio Plaza Tokyo) 
Pela manhã, partida de Quioto em shinkansen (trem-bala) com destino a Tóquio. Chegada e visita à 
Praça do Palácio Imperial, Asakusa Kannon , o templo mais antigo da cidade e muito popular pelas lojas 
de suvenirs, e Tokyo Skytree (observatório Tembo Deck a 350 metros de altura). A seguir, traslado ao 
hotel. As malas serão despachadas para Tóquio. Recomenda-se separar em uma mala de mão troca de 
roupa para um dia. 

12 
17/07 
qua 

TÓQUIO  -- -- (Hotel Keio Plaza Tokyo) 
Dia livre.  Sugestão de visita: Museu Miraikan, conhecido como o Museu do Futuro (para entusiastas adultos ou 
crianças em tecnologia), Museu Ghibli, dedicado à arte e técnica de animação, Museu Edo-Tokyo que conta a evolução 
da cidade de Tóquio; e passeios nas proximidades de Tóquio: Monte Fuji, Tokyo Disney Resort, Yokohama, Kamakura, 
Nikko e outros. Sugestão de compras: Akihabara (eletrônicos), Shibuya (lojas de departamentos), Ueno/Okachimachi 
(zoológico/comércio popular), Harajuku (lojas de roupa para jovens na Takeshita-doori ou lojas de grifes na 
Omotesando-doori), Ginza (lojas de departamentos e de grifes famosas), Nakano Broadway (animê, mangá, cosplay).  

13 
18/07 
qui 

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.  

14 
19/07 
sex 

DUBAI    SÃO PAULO 
03:40 – Chegada ao aeroporto de Dubai. 08:00 –  Conexão com voo EK261 com destino a São Paulo.            
15:55 – Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Terminal 3).  

www.centurytravel.com.br 


