GRUPO INESQUECÍVEL JAPÃO 2019
18 dias
DUBAI – OSAKA – NARA – HIROSHIMA – MIYAJIMA – QUIOTO – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA – HAKONE – TÓQUIO

16 de Maio de 2019
1ºDIA – 16/MAI – QUINTA-FEIRA
- SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto de Guarulhos para
embarque com destino a Dubai.
2ºDIA – 17/MAI – SEXTA-FEIRA - SÃO PAULO/
DUBAI
Embarque nas primeiras horas da manhã. Chegada, traslado e recepção no hotel. Noite livre para
atividades independentes.

3° DIA- 18/MAI – SÁBADO – DUBAI
Visita a uma das cidades com mais glamour do
Golfo Pérsico. Iniciamos a visita pela Palm Jumeirah, passando pelo Atlantis The Palm; continuação
para a Dubai Marina, prosseguimento para Jumeirah Beach com breve paragem junto ao Hotel Burj
Al Arab, e posteriormente para o Dubai Mall (breve percurso pelo interior). Subida ao ao 124º andar da Burj Khalifa, a torre ícone do Médio Oriente, de onde terá uma espetacular vista de 360º do
emirado. À tarde, continuação da visita ao exterior
da Mesquita Jumeirah e do Palácio Presidential
Zabeel, e entrada no Museu do Dubai, localizado na fortaleza de Al-Fahidi. Embarque numa tra-

dicional “abra” através do Creek para o destino
final: os souks do ouro e das especiarias. CAFÉ DA
MANHÃ INCLUÍDO.
4º DIA – 19/MAI – DOMINGO - DUBAI/OSAKA
Embarque nas primeiras horas da manhã para
Osaka. Chegada e recepção no Hotel. Noite livre
para atividades independentes.
5ºDIA – 20/MAI – SEGUNDA-FEIRA - OSAKA
Saída para visita ao Castelo de Osaka, construído
nos fins do século XVI para ser umas maiores fortalezas do Japão. Foi completamente destruída
em 1615 e reconstruída em 1931. Após um passeio de barco passando pelo Castelo de Osaka,
torres gémeas, Prefeitura de Nakanoshima Ilha,
etc CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUIDOS.

6ºDIA – 21/MAI – TERÇA-FEIRA - OSAKA – NARA
– OSAKA
Saída para visita à Nara, antiga capital do Japão
e que teve seu papel muito importante na história,
como sendo o berço da arte, literatura e indústria
do país. No auge, Nara possuía magníficos palácios
e templos e abrangia uma área muito maior do que
a cidade de hoje. Visitaremos o templo Todaiji, conhecido devido ao seu objeto principal de veneração, o Dai- butsu, que é a maior estátua de bronze
do mundo. Visitaremos também o Templo de Kasuga, um dos templos xintoístas mais famosos e antigos do Japão com suas 3000 lanternas e considerada um patrimônios mundiais da Unesco. Após, visita
ao Parque de Nara, mais conhecido como Parque
dos Cervos Sagrados, pois nele vivem mais de 1.100
destes animais. Retorno à Osaka. CAFÉ DA MANHÃ
E ALMOÇO INCLUÍDOS
7º DIA –22/MAI – QUARTA-FEIRA - OSAKA/HIROSHIMA/ MIYAJIMA/ HIROSHIMA
Traslado à estação e embarque no trem bala com
destino a Hiroshima. Chegada e visita ao Museu
da Bomba Atômica e ao Parque Memorial da Paz,
construído em memória às vítimas da bomba atômica. Continuação para Ilha de Miyajima e ao Templo Xintoísta Itsukushima, reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade, onde apreciaremos
seu belo “torii”. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
Para seu conforto e segurança, as bagagens
serão despachadas diretamente para o hotel em
Quioto. Recomendamos levar consigo o necessário
para 1 noite
8ºDIA – 23/MAI – QUINTA-FEIRA - HIROSHIMA –
QUIOTO
Traslado à estação e embarque no trem bala com
destino a Quioto. Chegada e visita à cidade, cons-

truída em 794 d C sobre o modelo das capitais da
China antiga. Esta cidade foi a capital imperial do
Japão desde a sua fundação até meados do século
19. Após chegada, prosseguimos para Arashiyama.
É uma região muito apreciada pelos próprios japoneses e que aos poucos acabou virando um local
de visita obrigatória para qualquer turista, principalmente por causa do famoso Bosque de Bambus,
chamado de Sagano Bamboo Forest. CAFÉ DA
MANHÃ INCLUÍDO.
9° DIA –24/MAI – SEXTA-FEIRA - QUIOTO
Iniciaremos o nosso dia conhecendo a antiga capital do Japão Imperial, considerada a alma e a
essência da cultura japonesa. Hoje é conhecida
como a “Cidade dos Templos”. Nela se encontram
uma grande quantidade de templos budistas e santuários xintoístas, sendo o Kinkaku-ji um dos mais
interessantes. É um templo zen budista, rodeado
por um lago espelhado, belo jardim e com uma
estrutura fascinante, pois é quase todo folheado a
ouro. Visita também ao Castelo Nijo, considerado
Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1994. Continuação para visita ao santuário Fushimi-Inari-Taisha
que é um dos locais que mais reúne turistas em
Quioto. Este santuário possui, atrás dos edifícios
principais, um caminho com mais de 5.000 toriis laranjas, que são portais xintoístas. O caminho é incrível e chama a atenção por sua coloração viva e
pelas inscrições com nomes dos doadores de cada
um dos toriis. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

10ºDIA – 25/MAI – SÁBADO - QUIOTO - SHIRAKAWAGO –TAKAYAMA

po livre para atividades independentes. CAFÉ DA
MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS.

Saída a pé até a estação de Quioto, para embarque
em trem com destino a Nagoya. Continuação em
ônibus para Takayama, cidade encravada nos Alpes
japoneses, uma das regiões mais altas do arquipélago. Saída em direção à Shirakawa-Go, aldeia que se
localiza na fronteira dos Alpes do Japão é considerada patrimônio da Humanidade. A cidade é famosa
pelas habitações tradicionais, chamadas gasshoku,
habitações inteiramente construídas em madeira
e com o telhado coberto por plantas de arroz, que
são trocadas a cada cinco anos. Logo após seguimos até Takayama, cidade que conserva parte do
Japão medieval e ostenta belas paisagens. Visita
ao bairro de Kami Sannomachi-suji, uma área que
conserva tradições do período Edo, com artesanatos e fábricas de saque, visita ao pavilhão do festival
de carros alegóricos. CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO
E JANTAR INCLUÍDOS.

12ºDIA – 27/MAI – SEGUNDA-FEIRA - HAKONE
– TÓQUIO

Para seu conforto e segurança, as bagagens serão
despachadas diretamente para o hotel de Tóquio.
Recomendamos uma mala de mão com o necessário para 2 noites.
11ºDIA – 26/MAI – DOMINGO - TAKAYAMA –
HAKONE
Saída em direção à Nagoya de ônibus e chegada na
estação de trem. Embarque em trem para Hakone.
Chegada e visita ao Museu de Arte ao Ar Livre, onde
a arte vive em harmonia com a natureza. Poderemos
apreciar uma coleção de esculturas pós-Rodin e pinturas de Picasso, Renoir, Miró, etc. O Hakone Open
Air Museum foi inaugurado em 1969 e é considerado o primeiro e maior museu de arte ao ar livre no
Japão. As obras mudam a cada estação, porém cerca de 120 obras são permanentes. Chegada e tem-

Saída para visita à Hakone, passeio de barco pelo
lago Ashi para desfrutar suas paisagens. Em seguida, visita ao Vale de Owakudani, região vulcânica
muito conhecida por suas aguas termais. Continuação para passeio à 5th estação do monte Fuji, se o
tempo permitir poderemos apreciar o Monte Fuji. A
subida na estação depende das condições climáticas. CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS

13ºDIA – 28/MAI - TERÇA-FEIRA - TÓQUIO
Dia inteiro de visita à cidade Tóquio, capital do
Japão. Cidade moderna, mas que ainda mantém
tradições milenares. Visitaremos, a Praça do Palácio
Imperial e o Templo de Asakusa Kannon. Continuação para visita a Tokyo Sky Tree, uma das torres mais
altas do mundo. Após, visita à Ginza, um elegante
bairro, situado em Tóquio. Este local é o destino
número um para as compras de luxo e para a
culinária gourmet de todo o Japão.
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

14ºDIA – 29/MAI – QUARTA-FEIRA – TÓQUIO
Visitaremos o Santuário Meiji, considerado um dos
maiores santuários xintoístas de Tóquio, o Meiji
Jingu é dedicado ao imperador Jingu e sua esposa.
Sua construção foi concluída em 1920, mas o
santuário foi destruído pela Segunda Guerra e
reconstruído em 1958. Continuação para Odaiba,
uma ilha artificial situada na baía de Tóquio. Neste
local se encontra a Estátua da Liberdade de Odaiba. Continuação para Shibuya, a região é de
grande movimento noite e dia e abriga o maior
cruzamento do mundo, conhecido como “Shibuya
Crossing”, e a estátua do cachorro Hachiko, que
virou até filme. Retorno ao hotel por conta própria.
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

17ºDIA – 01/JUN – SÁBADO - DUBAI
Chegada e acomodação no hotel. Dia livre para
atividades independentes. CAFÉ DA MANHÃ
INCLUÍDO.

18ºDIA – 02/JUN – DOMINGO - DUBAI/SÃO
PAULO
Pela manhã, traslado para o aeroporto e embarque
com destino à São Paulo. Chegada no mesmo dia e
fim de nossos serviços.

15° DIA –30/MAI – QUINTA-FEIRA - TÓQUIO
Dia inteiramente livre para desfrutar desta linda
cidade. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

16ºDIA – 31/MAI - SEXTA-FEIRA – TOQUIO/
DUBAI
Dia livre para atividades independentes. Em horário apropriado traslado para o aeroporto de Tóquio.
Embarque com destino a Dubai. CAFÉ DA MANHÃ
INCLUÍDO.

A ordem dos passeios poderá sofrer alterações, sem aviso prévio.

GRUPO INESQUECÍVEL JAPÃO 2019
18 dias
DUBAI – OSAKA – NARA – HIROSHIMA – MIYAJIMA – QUIOTO – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA – HAKONE – TÓQUIO

Serviços Incluídos
Passagem aérea em classe econômica, voando Emirates via Dubai
Acompanhamento de um guia operacional desde o Brasil
Hospedagem nos hotéis indicados ou similares, com café da manhã buffet e taxas
Refeições inclusas conforme indicadas no roteiro (exceto bebidas)
Todos os passeios descriminados no roteiro
Viagens em trem bala
Guias locais em espanhol ou português (conforme disponibilidade)
Percurso terrestre realizado em ônibus com ar condicionado
Seguro viagem Internacional
Gorjetas à carregadores nos hotéis (01 mala por pessoa)
Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES – CAT. PRIMEIRA SUPERIOR
Dubai					Hotel Manzil ou similar
Osaka 					

Hotel Nikko Osaka ou similar

Hiroshima					

Hotel Rihga Royal Hiroshima ou similar

Quioto					

Hotel Nikko Prince ou similar

Takayama					Associa Takayama Resort
Hakone 					

Hotel Fujiya ou similar

Tóquio					Keio Plaza ou similar

Preço por pessoa em apto. Duplo:
Documentos Necessários:

USD 8.980,00

Passaporte com validade mínima de 6 meses
Visto para o Japão

Preço em apto. Single:

USD 11.760,00
Taxas de embarque: USD 270,00

10X SEM JUROS VIA CARTÃO DE CRÉDITO VISA OU MASTERCARD EM REAIS.

Informações e Reservas:

Primordial Operadora

19 anos de atendimento com qualidade e dedicação

Telefone: (011) 3257-1667
Email: contato@primordialturismo.com.br
www.primordialoperadora.com.br

