JAPÃO

PARTIDAS
De 1 Julho
a 26 Outubro

BANZAI
DESDE

PREÇO POR PESSOA
12 DIAS / 9 NOITES
(mínimo de 2 participantes)
HOTEIS

DATAS

3.430€

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

MMM

MM

M

Época “A”

€ 3.257,00

€ 3.430,00

€ 4.192,00

Época “B”

€ 3.372,00

€ 3.545,00

€ 4.365,00

Época “C”

€ 3.488,00

€ 3.661,00

€ 4.538,00

Notas:
Os transfers de saída em Tóquio são operados em base de transporte regular com horários fixos. Taxi ou transfer privado e assistência no aeroporto - Consulte-nos.
Excursão Opcional a Hiroshima sem almoço - € 410,00
Excursão Opcional a Nillo com almoço - € 277,00
Hoteis Previstos:

Épocas:

Categoria Standard

“A” - 2020 - 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 2 29 Jun + 31 Ago + 04,18, 21 e 25 Set

OSACA - Monterey Grasmere Osaka

“B” - 2020 - 03 e 06 Jul + 28 Ago + 07, 11 e 14 Set

QUIOTO - Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae

“C” - 2020 - 17, 21 e 24 Ago + 28 Set + 05, 12, 19 e 26 Out

GERO *- A. Takayama Resort ou Kusakade Armenia
HAKONE - Resorpia Hakone, Western room
TOQUIO - New Otani Tokyo Garden Tower
Suplementos Tarifa Aérea
Partida do Porto (a adicionar também aos suplementos abaixo época ou classe) - Classe “K” - € 55,00
- Classe “K” 01 Jul a 31 Ago 2020- € 109,00
- Classe “L” 01 Set a 31 Out 2020 - € 68,00
- Classe “L” 01 Jul a 25 Ago - € 177,00
- Classe “S” 01 Set a 31 Out 2020 - € 155,00
- Classe “S” 01 Jul a 31 Ago 2020 - € 264,00
Inclui
— Viagem aérea Porto ou Lisboa/Osaka e Toquio/Lisboa ou Porto, na Lufthansa (base do programa - classe k), com direito ao
transporte de 23 Kg de bagagem por pessoa. Estada nos hotéis indicados e na categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno almoço. - 2 noites em Osaca/2 noites em Quioto/ 1 noite em Gero ou Takayama/ 1 noite em Hakone ou Atami/3 noites
em Tóquio. Refeição conforme indicado no programa (4 almoços + 2 jantares). Assistência de língua espanhola. Circuito conforme
itinerário, com transfers e visitas em serviço regular e assistência a falar espanhol. Comboios super expresso em classe turística
Nagoia/Odawara. Serviço de entrega de bagagem de Osaca a Quioto e Quioto a Toquio. (devem prepara uma mochila com
roupe e bens essências para 1 noite em Gero/Takayama e outra em Hakone/Atam. Seguro Multiviagens. Taxas de aeroporto e
RNAVT N. 2859 / NIPC: 509384315

combustível no valor de € 466 ,00, sujeitas a alteração até a data de emissão.
Não Inclui — Bebidas. Gratificações. Serviços e refeições não mencionados no programa
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1º Dia – Porto ou Lisboa / Osaca

foi restaurada com a sua grandeza original como centro industrial

Comparêncioa no aeroporto 120 minutos antes da hora prevista da partida

e turístico. Chegada e inicio da visita da Ilha Sagrade de Miyajima e

para formalidades de embarque e saída com destino a Osaca, via cidaede de

Hiroshima em comboio e eléctrico local, para conhecer o Santuário

ligação. Refeições e noite a bordo.

Xintoista de Itsukushima, que parece emergir das águas do mar, famoso
pela Porta “Torii” designada como Património Cultural da Humanidade

2º Dia – Osaca

pela Unesco, Parque Memorial da Paz, ou Cupula da Bomba Atómica e o

Chegada. Assistência e transporte regular para o terminal de autocarros

Museu da Bomba Atómica. Almoço livre. Transporte para a estação de

da cidade e caminhada a pé do terminal ao hotel em frente para hotel de

Hiroshima e saída em comboio super rápido da JR ”Sakura#056”. com

categoria stamndard ou no airportbus do aeroporto ao hotel da categoria

destino a Quioto. Chegada e transporte de conta propria para o hotel.

superior. Instalação e alojamento.
6º Dia – Quioto / Shirakawago / Takayama / Gero
3º Dia – Osaca

Pequeno almoço e partida para Shirakawago , considerada património

Pequeno almoço e pelas 09h00 saída para visita da cidade, com destaque

da humanidade desde 1995. Visita às casas rurais “gassho-zukuri”,

para o mercado de Kuromon. o Observatório de Umeda e o Castelo de

construídas em madeira e únicas no mundo, onde a vida rural se mantém

Osaka. Almoço incluído em restaurante local. Regresso ao hotel e tarde

intacta desde há muitos séculos. Continuação para o Bairro Takayama,

livre. Alojamento.

conhecido como pequena Quioto e situada no sopé dos Alpes Japoneses
ou tecto do Japão. a Rua Kami-Sannomachi para visita ao mercado ao ar

4º Dia – Osaca / Nara / Quioto

livre “ Asaichi”, ambiente histórico de estilo bem japonês. Almoço em

Pequeno almoço e pelas 09h00 saída para Nara e visita ao Templo Todaiji

restaurante local. Visita a Yatai Kaikan, onde estão expostas as melhores

com a sua enorme imagem de Buda e o Parque dos Veados Sagrados,

carroças de madeira feitas pelos artesãos locais e tradicionalmente

considerados mensageiros divinos e que vagueiam pacificamente pelo

decoradas para os festivais de Takayama. Continuação para Gero. .Jantar

Parque de Nara e nos arredores dos santuários e templos, Continuação

e alojamento em Ryokan ou hotel.

para a cidade de Quioto, visitando o Templo Kinkakuji famoso por Pavilhão
Dourado, o Castelo Nijõ constituído por dois círculos concêntricos de

Nota – as malas grandes serão transportadas directamente para o

fortificações com o Palácio Ninomaru e o Palácio Honmaru, diversos

hotel em Toquio. Deverão prevenir-se com um saco pequeno para as

edifícios de apoio e vários jardins.. Continuação para o Bairro de Gion, a

pernoitas em Gero e Hakone.

cidade antiga de Kyoto onde vivem a maioria das geishas de Kyoto, que
com gestos suaves e delicadeza no andar, elas passeiam pelo bairro, para

7º Dia – Gero / Tsumago / Hakone

o deleite dos turistas, e geralmente posam para fotos. Almoço incluído em

Pequeno almoço e saída para Tsumago onde se visita Waki Honjin, uma

restaurante local. Regresso ao hotel. Alojamento.

casa tradicional de Samurai. Transporte para a estação de Nagoia e
partida em comboio expresso para Odawara. Chegada e transporte ao

5º Dia - Quioto

hotel em Hakone ou Atami. Jantar e alojamento.

Pequeño almoço no hotel. Dia livre Possibilidade de excursão opcional
a Hiroshima que inclui o transporte para a estação de Quioto em
autocarro circular do hotel, para embarque no comboio super rápido
da JR “Nozomi#003”. com destino a Hiroshima, a “Cidade da Paz”, que
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residência oficial do imperador do Japão. Porém, está aberta ao público
apenas duas vezes por ano, 2 de Janeiro e no dia do aniversário do

8º Dia – Hakone / Tóquio

imperador. Nesses dias, atrai milhares de japoneses, a Zona Ginza, onde

Pequeno almoço saída para visita ao Parque Nacional de Hakone,

termina o tour e onde se encontra a Torre de Tóquio com 333 metros de

começando pelo Lago Ashi (ou Lago Hakone) e onde se fará um mini-

altura, Almoço livre. Tempo livre e regresso ao hotel de conta própria,

cruzeiro, que proporciona uma linda vista do Monte Fuji (se o clima o

com instruções do guia. Tarde livre.

permitir) - a mais alta e popular montanha do Japão e também considerado
um dos mais bonitos vulcões de forma cónica do mundo (já não está activo

10º Dia – Tóquio

há mais de 250 anos), cuja imponência se alonga aos seus cinco belos lagos.

Pequeno almoço no hotel. Dia livre. Possibilidade de excursão opcional

Foi e continua a ser, fonte de inspiração para poetas, pintores e músicos.

a Niko; uma excursão de dia inteiro com almoço incluido, onde vai

Subida em teleférico ao Monte Komagatake, Lá de cima podem apreciar

encontrar os mais belos santuários e templos do Japão e classificados

a vista panorâmica do Lago Ashi, e as montanhas ao redor, incluindo, ao

como Património da Humanidade. Visita ao santuário Toshogu,

longe o Monte Fuj e o vale de Owakudani. Na impossibilidade de operar

constituído por um conjunto de templos e capelas decoradas com figuras

o passeio de barco e viagem de teleférico por condições atmosféricas

de animais e deuses, no meio de um bosque frondoso.Visita ao bonito

adversas, estas serão substituídas pela visita do santuário Hakone-jinja e

lago profundo Chuzenji, no sopé do monte Nantai, visita às cataratas de

Hakone Sekishoato. Almoço em restaurante local. Transporte para o hotel

Kegonno Taki, umas das mais bonitas do Japão (não inclui a entrada no

em Tóquio e alojamento.

elevador).Regresso ao hotel em Toquio.

9º Dia – Tóquio

11º Dia – Toquio / Cidade da Europa

Pequeno almoço e pelas 08h30, encontro com o grupo e assistente. Saída

Pequeno almoço no hotel. Parte do dia livre e em hora a combinar

para meio dia de visita da cidade de Toquio, com guia a falar espanhol,

localmente transporte regular para o aeroporto , para embarque com

passando pelo Santuario Sintoísta de Meiji, no bairro de Asakusa o Templo

destino a cidade de ligação. Noite e refeições a bordo.

Sensoji, também conhecido como Asakusa Kannon, um dos mais antigos da
cidade fundado no ano de 645 e dedicado à deusa da Misericórdia, Kannon,

12º Dia – Lisboa ou Porto

com a sua arcada comercial “Nakamise”, a Praça do Palacio Imperial ,

Chegada pela madrugada, mudança de avião e continuação para Lisboa.

RNAVT N. 2859 / NIPC: 509384315

