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O Santuário Xintoísta de Toshogu está em restauração e, 
por esse motivo, a porta Yomeimon encontra-se coberta por 
andaimes. Estas obras têm data de fi nalização prevista para 
2019. Apesar de não se poder ver esta porta, as obras não 
afetam a visita ao Santuário. 

11º DIA:  TÓQUIO - ...  PA
Pequeno-almoço. Quarto disponível até às 11h/12h. Em 
hora a combinar, reunião na entrada do hotel e transfer ao 
aeroporto de Narita, em serviço regular com assistência em 
língua espanhola. Formalidades de embarque e partida em 
voo com destino à sua cidade de origem, via cidade de co-
nexão. Refeições e noite a bordo. 

12º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada e Fim dos nossos serviços. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Assistência e guias locais em espanhol. 
Preços não são válidos para datas e eventos especiais - sob 
consulta
NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE STANDARD SUPERIOR LUXO

Osaka Plaza Osaka 
Hearton Nishi-Umeda

Rihga Royal 
“West wing”

Rihga Royal
“Tower wing”

Quioto Kyoto Tower
New Miyako Granvia “standard” Granvia “Luxo”

Takayama Green “Main Room”
Hida Plaza “East W.”

Green “Tenryo-kaku”
Associa Resort STD

Green Premium
Associa Resort DLX

Hakone Yopmoto Fujiya
(standard)

Yomoto Fujiya
(quarto japonês twin)

Ryokan Setsugetsuka
(quarto japonês twin)

Tóquio Shinagawa Prince
Toshi Center

New Otani 
Garden Tower STD

New Otani Garden 
Tower “ Deluxe”

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS REGULARES

ABRIL 2018 A MARÇO 2019
Saídas de Lisboa

DATAS SAÍDA DE PORTUGAL
TEMPORADA A TEMPORADA B TEMPORADA C TEMPORADA D

MAI 28 29 ABR 16 17 23 24 ABR 12 19 ABR 2 3 5 9 10 30
JUN 4 5 11 12 18 19 25 26 MAI 7 8 10 14 15 17 21 22 JUL 31 MAI 1
JUL 2 3 5 16 17 JUL 9 10 12 19 23 24 26 30 AGO 13 AGO 6 7 9
AGO 27 28 AGO 2 14 16 20 21 23 30 OUT 1 2 9 11 16 NOV 19 26
SET 3 4 6 24 25 SET 10 11 13 17 18 20 27 18 23 25 30 MAR’19 19 21 25 26 28
DEZ 3 OUT 8 15 22 29 NOV 1 5 12
JAN’19 14 28 DEZ 17
FEV’19 11 25 MAR’19 4 11 18

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Osaka

JAPÃO

Quioto
Hakone

Tóquio

1

3
1

3

Takayama

Nagoya

1

VISITAS OPCIONAIS POR PESSOA
Visita a Hiroshima e Miyajima com almoço (4ºdia) 355
Visita a Nikko com almoço (9º dia) 185

Necessário reservar antes da chegada ao Japão (mínimo 2 semanas)

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AS035 12 7 2.720 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 460€  TOTAL 3.180€

1º DIA:  LISBOA - ...
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino 
a Osaka, via cidade de conexão. Refeições e noite a bordo.

2º DIA:  ... - OSAKA SA
Chegada, formalidades aduaneiras e assistência por um re-
presentante local em espanhol. Transfer ao hotel em serviço 
regular com assistente. Check-in e resto de dia livre para 
descansar e/ou começar a explorar a terceira maior cidade 
do Japão - o quarto está disponível a partir das 15 horas 
(para ter quarto logo disponível, preço sob consulta). Fique 
de olhos em bico com o estilo ultra-urbano e irreverente da 
capital comercial nipónica, uma colorida montra multicultu-
ral onde brilham as grandes marcas mundiais. Desvende o 
lado mais moderno desta antiga terra de samurais, repleto 
de arranha-céus e gurus das novas tecnologias, e descubra 
que a arma secreta é o sushi. Alojamento. 

3º DIA:  OSAKA - NARA - QUIOTO  MP
Pequeno-almoço. Reunião na entrada do hotel e início da 
visita panorâmica de Osaka. Visita do Castelo de Osaka, 
um dos grandes símbolos nipónicos, e partida para Nara, 
a 1ª capital permanente do Japão. Visita do Templo Tō-
dai-ji, com destaque para a enorme estátua do Grande 
Buda (“Daibutsu”), e do Parque dos Cervos Sagrados 
(“Nara-kōen”), recheado de pormenores fascinantes e de 
veados amistosos. Almoço em restaurante local. De tarde, 
saída para Quioto. No percurso, visita do famoso Santuário 
Xintoísta de Fushimi Inari, dedicado ao deus do arroz. Este 
lugar destaca-se de tudo o resto pela infi ndável sequência 
de Toris (portões do Santuário), os quais formam um longo 
corredor até o topo da montanha. Desfrute do efeito visual 
impressionante e admire as diversas estátuas de raposas, 
as mensageiras do deus. No fi nal da visita, transfer ao hotel 
em Quioto. Alojamento.

4º DIA:  QUIOTO  MP
Pequeno-almoço. Reunião na entrada do hotel e saída para 
visita de Quioto, a “Velha Capital” do Japão Imperial. A “Ci-
dade dos Samurais” é o melhor lugar no país para os inte-
ressados em conhecer a cultura tradicional japonesa. Visita 
do Castelo de Nijō, cenário importante na história japone-
sa. Dentro do castelo irá encontrar alguns dos mais ricos 
exemplares de pintura japonesa nas paredes, portas e até 
nos tetos.  Descubra também o Templo Kinkaku-ji, o famo-
so Templo do Pavilhão Dourado, rodeado pelo Kyōko-chi 
(lago espelhado). Todo o pavilhão, exceto o rés-do-chão, 
está coberto de folha de ouro puro e é possível observar 
uma fenghuang dourada (fénix chinesa) no telhado. Por 
último, visita do Santuário Xintoísta de Heian Jingu. Um 
enorme portal Tori abre alas para um amplo pátio ladeado 
por prédios que mesclam branco e vermelho-alaranjado, 
com o Santuário a assumir-se como a fi gura central. No seu 
lado oriental há um belíssimo jardim, um lago com fl ores 
de lótus, cerejeiras e outras plantas ornamentais. Almoço 
em restaurante local. O tour termina no restaurante e o re-
gresso ao hotel é por sua conta. Tarde livre para continuar 
a conhecer a cultura nipónica. Com cerca de 1000 templos 
budistas espalhados pelos mais sublimes jardins do mundo, 
não é difícil encontrar autênticas obras-primas de arquite-
tura religiosa, desde a obra de Zen, no Ryōan-ji, até ao pa-
raíso de musgo e fl ores em Saihō-ji. Alojamento.

Nota: Dependendo das condições meteorológicas, o 
mini-cruzeiro e a subida de teleférico poderão ser substituí-
dos por outras excursões. A vista panorâmica do Monte Fuji 
também depende da meteorologia e é bastante difícil de 
conseguir no verão devido à intensa nebulosidade. 

9º DIA:  TÓQUIO  MP
Pequeno-almoço. Reunião na entrada do hotel para dar iní-
cio à visita da cidade. Prepare-se para descobrir o Templo 
Asakusa Kannon, o mais antigo (construído em 645 d.C.) 
e um dos mais famosos templos budistas de Tóquio. Belo, 
imponente e sagrado, o Asakusa permite ver de perto o 
Budismo Japonês num dos templos mais interessantes do 
Japão. Caminhe por entre os portões e o templo e chegará 
à arcada comercial de Nakamise, uma movimentada rua de 
lojas de comida e de souvenirs para turistas. Continuação 
para o bairro de Odaiba, uma ilha artifi cial construída, a 
partir da junção de vários fortes erguidos no fi nal do Pe-
ríodo Edo, para proteger a capital japonesa de possíveis 
ataques vindos do mar. Realização de um pequeno passeio 
de barco, onde poderá contemplar as principais atrações 
da baía de Tokyo e Odaiba. Almoço em restaurante local. O 
tour termina no restaurante e o regresso ao hotel é por sua 
conta. Tarde livre. Alojamento.

10º DIA:  TÓQUIO  APA (OPC. NIKKO)
Pequeno-almoço. Dia livre. Excursão (opcional) a Nikko 
com almoço incluído. Alojamento.

Excursão a Nikko: 
Reunião na receção do hotel com o guia e partida para Ni-
kko. Visita do famoso Santuário Xintoísta de Toshogu, do 
Lago Chuzenji (subindo a estrada em ziguezague – I-Ro-
Há), e da cascata Kegon. Almoço em restaurante local e 
regresso a Tóquio.  

Notas: Dependendo do número de participantes, o tour po-
derá ser realizado com guia em inglês e mediante alteração 
das visitas programadas. 
Na temporada alta e de acordo com as condições de trânsito, 
as visitas do Lago Chuzenji e da Cascata de Kegon podem 
ser substituídas. 

5º DIA:  QUIOTO  APA  (OPC. HIROSHIMA E MIYAJIMA)
Pequeno-almoço. Dia livre. Possibilidade de realizar uma 
visita (opcional) de dia inteiro a Hiroshima e Miyajima, com 
almoço incluído (necessário reservar com antecedência). 
Alojamento.
Excursão Hiroshima e Miyajima:
Reunião na receção do hotel e transfer a pé com o guia até à 
estação de Quioto. Saída pelas 08h30 num comboio de alta 
velocidade (Shinkansen) de JR “Nozomi”, em classe turísti-
ca, com destino a Hiroshima. Chegada pelas 10h e início da 
visita da cidade para conhecer o Parque Comemorativo da 
Paz e o seu museu, bem como a Cúpula da Bomba Atómica. 
Continuação em ferry até Miyajima para visitar o Santuário 
Xintoísta de Itsukushima. Almoço num restaurante local. Re-
gresso de ferry a Hiroshima e nova viagem de comboio de 
alta velocidade com destino a Quioto.

6º DIA:  QUIOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO - TAKA-
YAMA  MP
Pequeno-almoço. Neste dia, as malas de viagem seguem 
diretamente para o hotel em Tóquio, por isso, prepare uma 
bagagem de mão para duas noites em Takayama e Hakone. 
Reunião na entrada do hotel e transfer à estação de Quioto. 
Saída de Quioto em direção a Nagoya num comboio de alta 
velocidade (Shinkansen) de JR “Nozomi”, em classe turís-
tica. Chegada a Nagoya e visita das povoações Magome 
e Tsumago, situadas na histórica estrada de Nakasendo, 
uma rota usada pelos Samurais que ligava Tóquio e Quioto 
no período Edo (século XVII). Depois de um passeio en-
cantador por Magome, continuação até Tsumago e visita 
de “Waki Honjin”, uma antiga hospedaria de Samurais em 
Kiso Valley. Aqui vai poder ter uma ideia de como viviam 
os Samurais (o que comiam, bebiam, como viajavam, etc.). 
Toda a cidade de Tsumago foi restaurada, por isso, ao pas-
sear pelas ruas estará a fazer uma viagem até ao tempo 
dos lendários guerreiros japoneses, enquanto contempla 
um cenário de incomparável serenidade e beleza. Saída 
para Takayama e visita panorâmica com destaque para a 
tradicional rua Kami-Sannomachi. Após a visita, transfer ao 
hotel. Jantar típico japonês no hotel. Alojamento.   

Nota: Almoço ligeiro em bolsa de piquenique incluído.      

7º DIA:  TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA -        
HAKONE  PC
Pequeno-almoço. Reunião na entrada do hotel e saída para 
Shirakawago. Chegada e visita desta adorável povoação, 
declarada Património da Humanidade pela UNESCO, con-
hecendo uma casa tradicional de “Gassho-zukuri”. Também 
conhecidas como Minkas (casas do povo), estas eram habi-
tadas por agricultores, artesãos e comerciantes (excetuan-
do-se a aristocracia e a classe samurai), e fazem-nos lem-
brar as casas de Santana na ilha da Madeira. A arquitetura 
minka caracteriza-se por estruturas simples, com telhados 
inclinados e estreitos, e foi desenvolvida ao longo da histó-
ria do Japão. Transfer à estação de Nagoya e almoço em 
restaurante local. Saída em comboio de alta velocidade 
com destino a Odawara. Chegada e transfer ao hotel ou 
ryokan em Hakone (segundo a categoria seleccionada*). 
Jantar e alojamento.

*Standard e Superior – Jantar (buff et ou ocidental) e aloja-
mento em hotel ocidental.
*Luxo – Jantar típico japonês e alojamento em ryokan.

8º DIA:  HAKONE - TÓQUIO  MP
Pequeno-almoço. Reunião na entrada do hotel e partida 
numa excursão ao Parque Nacional de Hakone. Realização 
de um mini-cruzeiro no Lago Ashi, famoso pelas suas fon-
tes termais, e subida de teleférico ao Monte Komagatake 
para desfrutar da vista panorâmica de Hakone e do Monte 
Fuji. Almoço em restaurante local. No fi nal da excursão, saí-
da até Tóquio. Chegada à atual capital nipónica, uma das 
maiores megalópoles do planeta. Visita da magnífi ca Torre 
de Tóquio. Aberta em 1958, tem mais 12 metros do que a 
sua “irmã” parisiense, a Torre Eiff el. Embora a sua principal 
fi nalidade seja transmitir o sinal das maiores redes de TV 
nipónicas, a vista panorâmica que oferece tornou-a num 
grande pólo turístico e principal ponto de observação de 
Tóquio. A torre tem dois observatórios –  a 150 metros e 
a 250 metros - que, num dia claro, permitem ver não só a 
cidade em todo o seu esplendor, mas também lugares mais 
distantes como a Disney de Tóquio e o famosíssimo Monte 
Fuji. Alojamento.

JAPÃO -  ROTA DOS SAMURAIS 20182019   

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

FUSHIMI INARI

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AS035

VOOS

HOTÉIS STANDARD
TEMPORADAS A B C D
Preço Base Lisboa 2720 2840 3055 3120
Total com Taxas : 460 3180 3300 3515 3580
Supl. Quarto Individual 530 570 605 640

HOTÉIS SUPERIOR
TEMPORADAS A B C D
Preço Base Lisboa 3065 3145 3395 3480
Total com Taxas : 460 3525 3605 3855 3940
Supl. Quarto Individual 990 1140 1215 1290
Sup. Upgrade p/Ryokan em Hakone por pessoa
Em Duplo : 80    Em Individual : 125

HOTÉIS LUXO
TEMPORADAS A B C D
Preço Base Lisboa 3675 3755 4025 4130
Total com Taxas : 460 4135 4215 4485 4590
Supl. Quarto Individual 1215 1400 1605 1695

SUPLEMENTOS AÉREOS
LH (K)  1/4-24/6 + 1/9-19/12 BASE
LH (K)  25/6-31/8 100
Após 20/12 - sob consulta

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AS035 12 7 2.720 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 460€  TOTAL 3.180€

1º DIA:  LISBOA - ...
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino 
a Osaka, via cidade de conexão. Refeições e noite a bordo.

2º DIA:  ... - OSAKA SA
Chegada, formalidades aduaneiras e assistência por um re-
presentante local em espanhol. Transfer ao hotel em serviço 
regular com assistente. Check-in e resto de dia livre para 
descansar e/ou começar a explorar a terceira maior cidade 
do Japão - o quarto está disponível a partir das 15 horas 
(para ter quarto logo disponível, preço sob consulta). Fique 
de olhos em bico com o estilo ultra-urbano e irreverente da 
capital comercial nipónica, uma colorida montra multicultu-
ral onde brilham as grandes marcas mundiais. Desvende o 
lado mais moderno desta antiga terra de samurais, repleto 
de arranha-céus e gurus das novas tecnologias, e descubra 
que a arma secreta é o sushi. Alojamento. 

3º DIA:  OSAKA - NARA - QUIOTO  MP
Pequeno-almoço. Reunião na entrada do hotel e início da 
visita panorâmica de Osaka. Visita do Castelo de Osaka, 
um dos grandes símbolos nipónicos, e partida para Nara, 
a 1ª capital permanente do Japão. Visita do Templo Tō-
dai-ji, com destaque para a enorme estátua do Grande 
Buda (“Daibutsu”), e do Parque dos Cervos Sagrados 
(“Nara-kōen”), recheado de pormenores fascinantes e de 
veados amistosos. Almoço em restaurante local. De tarde, 
saída para Quioto. No percurso, visita do famoso Santuário 
Xintoísta de Fushimi Inari, dedicado ao deus do arroz. Este 
lugar destaca-se de tudo o resto pela infi ndável sequência 
de Toris (portões do Santuário), os quais formam um longo 
corredor até o topo da montanha. Desfrute do efeito visual 
impressionante e admire as diversas estátuas de raposas, 
as mensageiras do deus. No fi nal da visita, transfer ao hotel 
em Quioto. Alojamento.

4º DIA:  QUIOTO  MP
Pequeno-almoço. Reunião na entrada do hotel e saída para 
visita de Quioto, a “Velha Capital” do Japão Imperial. A “Ci-
dade dos Samurais” é o melhor lugar no país para os inte-
ressados em conhecer a cultura tradicional japonesa. Visita 
do Castelo de Nijō, cenário importante na história japone-
sa. Dentro do castelo irá encontrar alguns dos mais ricos 
exemplares de pintura japonesa nas paredes, portas e até 
nos tetos.  Descubra também o Templo Kinkaku-ji, o famo-
so Templo do Pavilhão Dourado, rodeado pelo Kyōko-chi 
(lago espelhado). Todo o pavilhão, exceto o rés-do-chão, 
está coberto de folha de ouro puro e é possível observar 
uma fenghuang dourada (fénix chinesa) no telhado. Por 
último, visita do Santuário Xintoísta de Heian Jingu. Um 
enorme portal Tori abre alas para um amplo pátio ladeado 
por prédios que mesclam branco e vermelho-alaranjado, 
com o Santuário a assumir-se como a fi gura central. No seu 
lado oriental há um belíssimo jardim, um lago com fl ores 
de lótus, cerejeiras e outras plantas ornamentais. Almoço 
em restaurante local. O tour termina no restaurante e o re-
gresso ao hotel é por sua conta. Tarde livre para continuar 
a conhecer a cultura nipónica. Com cerca de 1000 templos 
budistas espalhados pelos mais sublimes jardins do mundo, 
não é difícil encontrar autênticas obras-primas de arquite-
tura religiosa, desde a obra de Zen, no Ryōan-ji, até ao pa-
raíso de musgo e fl ores em Saihō-ji. Alojamento.

5º DIA:  QUIOTO  APA  (OPC. HIROSHIMA E MIYAJIMA)
Pequeno-almoço. Dia livre. Possibilidade de realizar uma 
visita (opcional) de dia inteiro a Hiroshima e Miyajima, com 
almoço incluído (necessário reservar com antecedência). 
Alojamento.
Excursão Hiroshima e Miyajima:
Reunião na receção do hotel e transfer a pé com o guia até à 
estação de Quioto. Saída pelas 08h30 num comboio de alta 
velocidade (Shinkansen) de JR “Nozomi”, em classe turísti-
ca, com destino a Hiroshima. Chegada pelas 10h e início da 
visita da cidade para conhecer o Parque Comemorativo da 
Paz e o seu museu, bem como a Cúpula da Bomba Atómica. 
Continuação em ferry até Miyajima para visitar o Santuário 
Xintoísta de Itsukushima. Almoço num restaurante local. Re-
gresso de ferry a Hiroshima e nova viagem de comboio de 
alta velocidade com destino a Quioto.

6º DIA:  QUIOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO - TAKA-
YAMA  MP
Pequeno-almoço. Neste dia, as malas de viagem seguem 
diretamente para o hotel em Tóquio, por isso, prepare uma 
bagagem de mão para duas noites em Takayama e Hakone. 
Reunião na entrada do hotel e transfer à estação de Quioto. 
Saída de Quioto em direção a Nagoya num comboio de alta 
velocidade (Shinkansen) de JR “Nozomi”, em classe turís-
tica. Chegada a Nagoya e visita das povoações Magome 
e Tsumago, situadas na histórica estrada de Nakasendo, 
uma rota usada pelos Samurais que ligava Tóquio e Quioto 
no período Edo (século XVII). Depois de um passeio en-
cantador por Magome, continuação até Tsumago e visita 
de “Waki Honjin”, uma antiga hospedaria de Samurais em 
Kiso Valley. Aqui vai poder ter uma ideia de como viviam 
os Samurais (o que comiam, bebiam, como viajavam, etc.). 
Toda a cidade de Tsumago foi restaurada, por isso, ao pas-
sear pelas ruas estará a fazer uma viagem até ao tempo 
dos lendários guerreiros japoneses, enquanto contempla 
um cenário de incomparável serenidade e beleza. Saída 
para Takayama e visita panorâmica com destaque para a 
tradicional rua Kami-Sannomachi. Após a visita, transfer ao 
hotel. Jantar típico japonês no hotel. Alojamento.   

Nota: Almoço ligeiro em bolsa de piquenique incluído.      

7º DIA:  TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA -        
HAKONE  PC
Pequeno-almoço. Reunião na entrada do hotel e saída para 
Shirakawago. Chegada e visita desta adorável povoação, 
declarada Património da Humanidade pela UNESCO, con-
hecendo uma casa tradicional de “Gassho-zukuri”. Também 
conhecidas como Minkas (casas do povo), estas eram habi-
tadas por agricultores, artesãos e comerciantes (excetuan-
do-se a aristocracia e a classe samurai), e fazem-nos lem-
brar as casas de Santana na ilha da Madeira. A arquitetura 
minka caracteriza-se por estruturas simples, com telhados 
inclinados e estreitos, e foi desenvolvida ao longo da histó-
ria do Japão. Transfer à estação de Nagoya e almoço em 
restaurante local. Saída em comboio de alta velocidade 
com destino a Odawara. Chegada e transfer ao hotel ou 
ryokan em Hakone (segundo a categoria seleccionada*). 
Jantar e alojamento.

*Standard e Superior – Jantar (buff et ou ocidental) e aloja-
mento em hotel ocidental.
*Luxo – Jantar típico japonês e alojamento em ryokan.

8º DIA:  HAKONE - TÓQUIO  MP
Pequeno-almoço. Reunião na entrada do hotel e partida 
numa excursão ao Parque Nacional de Hakone. Realização 
de um mini-cruzeiro no Lago Ashi, famoso pelas suas fon-
tes termais, e subida de teleférico ao Monte Komagatake 
para desfrutar da vista panorâmica de Hakone e do Monte 
Fuji. Almoço em restaurante local. No fi nal da excursão, saí-
da até Tóquio. Chegada à atual capital nipónica, uma das 
maiores megalópoles do planeta. Visita da magnífi ca Torre 
de Tóquio. Aberta em 1958, tem mais 12 metros do que a 
sua “irmã” parisiense, a Torre Eiff el. Embora a sua principal 
fi nalidade seja transmitir o sinal das maiores redes de TV 
nipónicas, a vista panorâmica que oferece tornou-a num 
grande pólo turístico e principal ponto de observação de 
Tóquio. A torre tem dois observatórios –  a 150 metros e 
a 250 metros - que, num dia claro, permitem ver não só a 
cidade em todo o seu esplendor, mas também lugares mais 
distantes como a Disney de Tóquio e o famosíssimo Monte 
Fuji. Alojamento.

JAPÃO -  ROTA DOS SAMURAIS
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O Santuário Xintoísta de Toshogu está em restauração e, 
por esse motivo, a porta Yomeimon encontra-se coberta por 
andaimes. Estas obras têm data de fi nalização prevista para 
2019. Apesar de não se poder ver esta porta, as obras não 
afetam a visita ao Santuário. 

11º DIA:  TÓQUIO - ...  PA
Pequeno-almoço. Quarto disponível até às 11h/12h. Em 
hora a combinar, reunião na entrada do hotel e transfer ao 
aeroporto de Narita, em serviço regular com assistência em 
língua espanhola. Formalidades de embarque e partida em 
voo com destino à sua cidade de origem, via cidade de co-
nexão. Refeições e noite a bordo. 

12º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada e Fim dos nossos serviços. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Assistência e guias locais em espanhol. 
Preços não são válidos para datas e eventos especiais - sob 
consulta
NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE STANDARD SUPERIOR LUXO

Osaka Plaza Osaka 
Hearton Nishi-Umeda

Rihga Royal 
“West wing”

Rihga Royal
“Tower wing”

Quioto Kyoto Tower
New Miyako Granvia “standard” Granvia “Luxo”

Takayama Green “Main Room”
Hida Plaza “East W.”

Green “Tenryo-kaku”
Associa Resort STD

Green Premium
Associa Resort DLX

Hakone Yopmoto Fujiya
(standard)

Yomoto Fujiya
(quarto japonês twin)

Ryokan Setsugetsuka
(quarto japonês twin)

Tóquio Shinagawa Prince
Toshi Center

New Otani 
Garden Tower STD

New Otani Garden 
Tower “ Deluxe”

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS REGULARES

ABRIL 2018 A MARÇO 2019
Saídas de Lisboa

DATAS SAÍDA DE PORTUGAL
TEMPORADA A TEMPORADA B TEMPORADA C TEMPORADA D

MAI 28 29 ABR 16 17 23 24 ABR 12 19 ABR 2 3 5 9 10 30
JUN 4 5 11 12 18 19 25 26 MAI 7 8 10 14 15 17 21 22 JUL 31 MAI 1
JUL 2 3 5 16 17 JUL 9 10 12 19 23 24 26 30 AGO 13 AGO 6 7 9
AGO 27 28 AGO 2 14 16 20 21 23 30 OUT 1 2 9 11 16 NOV 19 26
SET 3 4 6 24 25 SET 10 11 13 17 18 20 27 18 23 25 30 MAR’19 19 21 25 26 28
DEZ 3 OUT 8 15 22 29 NOV 1 5 12
JAN’19 14 28 DEZ 17
FEV’19 11 25 MAR’19 4 11 18

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Osaka

JAPÃO

Quioto
Hakone

Tóquio

1

3
1

3

Takayama

Nagoya

1

VISITAS OPCIONAIS POR PESSOA
Visita a Hiroshima e Miyajima com almoço (4ºdia) 355
Visita a Nikko com almoço (9º dia) 185

Necessário reservar antes da chegada ao Japão (mínimo 2 semanas)

Nota: Dependendo das condições meteorológicas, o 
mini-cruzeiro e a subida de teleférico poderão ser substituí-
dos por outras excursões. A vista panorâmica do Monte Fuji 
também depende da meteorologia e é bastante difícil de 
conseguir no verão devido à intensa nebulosidade. 

9º DIA:  TÓQUIO  MP
Pequeno-almoço. Reunião na entrada do hotel para dar iní-
cio à visita da cidade. Prepare-se para descobrir o Templo 
Asakusa Kannon, o mais antigo (construído em 645 d.C.) 
e um dos mais famosos templos budistas de Tóquio. Belo, 
imponente e sagrado, o Asakusa permite ver de perto o 
Budismo Japonês num dos templos mais interessantes do 
Japão. Caminhe por entre os portões e o templo e chegará 
à arcada comercial de Nakamise, uma movimentada rua de 
lojas de comida e de souvenirs para turistas. Continuação 
para o bairro de Odaiba, uma ilha artifi cial construída, a 
partir da junção de vários fortes erguidos no fi nal do Pe-
ríodo Edo, para proteger a capital japonesa de possíveis 
ataques vindos do mar. Realização de um pequeno passeio 
de barco, onde poderá contemplar as principais atrações 
da baía de Tokyo e Odaiba. Almoço em restaurante local. O 
tour termina no restaurante e o regresso ao hotel é por sua 
conta. Tarde livre. Alojamento.

10º DIA:  TÓQUIO  APA (OPC. NIKKO)
Pequeno-almoço. Dia livre. Excursão (opcional) a Nikko 
com almoço incluído. Alojamento.

Excursão a Nikko: 
Reunião na receção do hotel com o guia e partida para Ni-
kko. Visita do famoso Santuário Xintoísta de Toshogu, do 
Lago Chuzenji (subindo a estrada em ziguezague – I-Ro-
Há), e da cascata Kegon. Almoço em restaurante local e 
regresso a Tóquio.  

Notas: Dependendo do número de participantes, o tour po-
derá ser realizado com guia em inglês e mediante alteração 
das visitas programadas. 
Na temporada alta e de acordo com as condições de trânsito, 
as visitas do Lago Chuzenji e da Cascata de Kegon podem 
ser substituídas. 

20182019   

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

FUSHIMI INARI

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AS035

VOOS

HOTÉIS STANDARD
TEMPORADAS A B C D
Preço Base Lisboa 2720 2840 3055 3120
Total com Taxas : 460 3180 3300 3515 3580
Supl. Quarto Individual 530 570 605 640

HOTÉIS SUPERIOR
TEMPORADAS A B C D
Preço Base Lisboa 3065 3145 3395 3480
Total com Taxas : 460 3525 3605 3855 3940
Supl. Quarto Individual 990 1140 1215 1290
Sup. Upgrade p/Ryokan em Hakone por pessoa
Em Duplo : 80    Em Individual : 125

HOTÉIS LUXO
TEMPORADAS A B C D
Preço Base Lisboa 3675 3755 4025 4130
Total com Taxas : 460 4135 4215 4485 4590
Supl. Quarto Individual 1215 1400 1605 1695

SUPLEMENTOS AÉREOS
LH (K)  1/4-24/6 + 1/9-19/12 BASE
LH (K)  25/6-31/8 100
Após 20/12 - sob consulta

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.
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