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Japão Cultural 2016 
17 dias 

Saídas: 26 de março e 16 de outubro. 

Roteiro: Istambul, Tóquio, Okinawa, Osaka, Quioto, Nagoya, Shirakawago,  
Takayama, Minamikoma (Yamanashi), Monte Fuji e Tóquio. 

 

 

1º Dia – São Paulo [ - , - , - ] 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 
23h30.  
 
2º Dia – São Paulo / Istambul [ - , - , - ] 

Partida às 4h15, no voo Turkish 016, com destino a 
Istambul. Chegada às 22h35, recepção e traslado ao Hotel 
Marti Istambul. 
 
3º Dia – Istambul [ C , A , - ] 

Manhã livre para atividades independentes. Check-out no 
horário regular e meio dia de passeio pela cidade. 
Visitaremos o Palácio de Topkapi (fechado às terças-
feiras), antiga residência imperial e sede do grande 
Império Otomano (atualmente é um museu espetacular e 
abriga uma das maiores coleções de porcelana chinesa e 
japonesa, além do famoso tesouro da Família Real). 
Almoço em restaurante local. Em seguida partiremos para 
a Mesquita Azul, uma das maiores mesquitas de Istambul, 

com arquitetura do 
século 17, sendo um 
dos principais adereços 
no horizonte da cidade 
além de muito famosa 
pelos seus azulejos 
azuis e 6 minaretes. 
Visita ao Hipódromo, 

antigo centro de atividades esportivas e políticas de 
Constantinopla. E por fim, o Grande Bazar (fechado aos 
domingos e festas religiosas), local de importância 
histórica, com uma coleção única de preciosos tapetes 
artesanais, joias, couro e souvenires. É um dos maiores 
mercados cobertos do mundo, abrigando milhares de 
lojas. Término do passeio no aeroporto. 
 
4º Dia – Istambul / Tóquio [ - , - , - ] 

Embarque à 1h00, no voo Turkish 052, com destino a 
Tóquio. Chegada às 18h30 ao Aeroporto Internacional 
Narita, recepção e traslado ao hotel em Tóquio, capital do 
Japão, cidade que é palco de muitos avanços da 
modernidade, sem esquecer-se da história e das tradições 
milenares. Nesta viagem vivenciaremos diversos 
contrastes presentes no Japão, desde as construções 
antigas e atmosfera do tempo dos samurais, passando 
pelas belas paisagens campestres e montanhosas, 
conhecendo as inovações tecnológicas e a parte 
contemporânea, até a beleza do cenário natural do 
extremo sul do país. Todas essas características fazem do 
“Nihon”, um país privilegiado. Este programa traz uma 
grande variedade cultural, possibilitando uma rica 

experiência a todos os viajantes. Hospedagem no Hotel 
Grand Pacific Le Daiba. 
 
5º Dia – Tóquio  [ C , A , - ] 

Pela manhã, passeio 
pela cidade, com visita 
a Roppongi Hills, um 
complexo de edifícios 
e áreas de lazer, 
considerado um dos 
locais mais 
cosmopolitas de 
Tóquio, “uma cidade 
dentro da cidade”. Dentro deste complexo, visitaremos o 
Jardim Mori Teien, uma bela área verde que já abrigou a 
casa de um antigo senhor feudal. Seguiremos para o 
Museu Edo-Tóquio (Edo, antigo nome de Tóquio), cujo 
acervo inclui roupas, mapas antigos, maquetes, entre 
outros artigos, que contam a história da cidade, 
mostrando os costumes dos tempos antigos e como a 
sociedade mudou. Tarde livre. 
 
6º Dia – Tóquio / Okinawa [ C , - , - ] 

(Para seu conforto e segurança, as bagagens serão 

despachadas diretamente para o hotel em Quioto. 

Recomendamos levar consigo o necessário para 4 noites). 
Traslado ao aeroporto para embarque no voo com 
destino a Okinawa. O arquipélago de Okinawa está 
situado no extremo sul do Japão e é formado por ilhas 
paradisíacas de clima subtropical. Hoje província 
japonesa, Okinawa foi outrora uma nação independente 
(reino de Ryukyu), com língua e costumes próprios, ainda 
preservados. Chegada ao aeroporto de Naha, recepção e 
visita ao Castelo Shuri. Hospedagem no Nahana Hotel & 
Spa. 
 
7º Dia – Okinawa [ C , A , - ] 

Passeio pela região 
sul da Ilha de 
Okinawa, onde 
antigamente residia 
o Imperador de 
Ryukyu. Visita ao 
antigo abrigo 
subterrâneo da 
Marinha, de onde foram conduzidos os últimos estágios 
da Segunda Guerra Mundial, ao Monumento de Himeyuri, 
ao Parque Memorial da Paz e à Caverna de Gyokusendo, 
onde mais de 460 mil estalactites podem ser apreciadas. 
Durante o passeio poderemos assistir a uma apresentação 
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de dança “Eisa”, típica de Okinawa, com seus alegres 
tambores. 
 
8º Dia – Okinawa [ C , A , - ] 

Passeio pela região norte 
da Ilha de Okinawa. 
Visita à Vila de Ryukyu, 
que tem mostra de 
músicas e danças típicas 
da região, ao enorme 
parque de diversões Expo 
Ocean, incluindo entrada 
ao Aquário Churaumi, 

onde é possível apreciar a incrível vida marinha. 
 
9º Dia – Okinawa / Osaka [ C , - , - ] 

Traslado ao aeroporto de Naha para embarque no voo 
com destino a Osaka, a terceira maior cidade do Japão, 
centro das finanças, do comércio e do intercâmbio 
cultural na porção oeste do país. Hospedagem no Hearton 
Hotel Nishi Umeda. 
 
10º Dia – Osaka / Quioto  [ C , A , - ] 

Visita ao Castelo de 
Osaka, um dos mais 
importantes e autênticos 
castelos do Japão, que 
teve grande destaque 
durante a unificação do 
país no século XVI, e à 
Fábrica de Sake, para 
conhecer o processo de fabricação desta tradicional 
bebida japonesa. Prosseguimento a Quioto, antiga capital 
do Japão, que foi o centro político e cultural do país por 
mais de 1100 anos e é famosa mundialmente por seus 
templos e santuários. No centro têxtil Nishijin, teremos a 
oportunidade de apreciar um desfile com os mais 
elegantes modelos de “kimonos”. Hospedagem no Hotel 
Vessel Campana. Nesta noite, sugerimos como opcional 
um jantar com show de autênticas “maikos”, aprendizes 
de gueixas. 
 
11º Dia – Quioto / Nagoya [ C , - , - ] 

(Para seu conforto e segurança, as bagagens serão 

despachadas diretamente para o hotel em Tóquio. 

Recomendamos levar consigo o necessário para 3 noites). 
Pela manhã, visita ao 
Templo Kiyomizu, 
cujo salão principal 
fica à beira de um 
penhasco, onde há 
um grande terraço 
que proporciona uma 
linda vista da cidade, 

e à uma fábrica de cerâmicas, para conhecer e apreciar os 
belos artesanatos locais. Traslado à estação Maibara e 
embarque no trem bala com destino a Nagoya. Chegada e 
caminhada até o hotel. Hospedagem no Meitetsu New 
Grand Hotel. 
 

12º Dia – Nagoya/ Shirakawago/ Takayama [ C , A , - ] 

Visita ao parque 
Nabana no Sato, em 
Nagashima, repleto 
pelas mais belas flores 
cultivadas durante todo 
o ano. Após almoço em 
restaurante local, 
traslado de ônibus a 
Shirakawago, um 
vilarejo folclórico que é considerado Patrimônio Cultural 
da Humanidade pela UNESCO, devido ao seu estilo e 
arquitetura singulares. Visita ao vilarejo com as casas 
típicas em estilo “Gasshozukuri”, que possuem telhados 
bem inclinados para que a neve não seja muito 
acumulada e têm até 4 andares na parte interna, 
permitindo que grandes famílias morassem e 
trabalhassem juntas. Todas essas casas formam uma bela 
paisagem, que nos remete aos tempos antigos. 
Prosseguimento a Takayama, uma antiga cidade feudal, 
que preserva a sensação de ainda fazer parte desta época. 
Hospedagem no Takayama Green Hotel. 
 

13º Dia – Takayama / Minamikoma (Yamanashi) 

 [ C , A , J ] 

Pela manhã, visita ao Museu Folclórico de Kusakabe, ao 
bairro de Kami Sannomachi-suji, que possui 
reminiscências das 
casas de época e a 
Takayama Jinya, que 
serviu de sede do 
governo regional 
durante a época dos 
samurais, e hoje 
funciona como 
museu. Prosseguimento a Minamikoma, em Yamanashi, 
apreciando no caminho uma paisagem deslumbrante dos 
Alpes Centrais do Japão. Hospedagem no Hotel Shimobe 
(em estilo japonês), onde será possível experimentar um 
pouco mais da cultura tradicional japonesa, dormindo 
sobre o “futon” e o “tatami”, e desfrutando os relaxantes 
banhos termais. Incluso jantar típico em estilo japonês no 
hotel.  
 

14º Dia – Minamikoma (Yamanashi)/ Monte Fuji/ Tóquio 

 [ C , A , - ] 

Traslado de ônibus 
com destino a 
Tóquio. Na rota, 
visita ao Museu de 
Arte do grande 
artista Itchiku 
Kubota, onde estão 
expostos “kimonos” 
com as mais belas 
pinturas de 
paisagens, e que foram coloridos com uma técnica 
especial de tingimento chamada “Tsujigahana”. Além 
disso, o museu possui uma arquitetura peculiar, com um 
belo jardim e uma linda paisagem em seu entorno. 
Visitaremos também a 5ª Estação do Monte Fuji (a 2305 
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metros de altitude), caso o tempo permita. Hospedagem 
no Hotel Grand Pacific Le Daiba. 
 
15º Dia – Tóquio [ C , - , - ] 

Dia livre para atividades independentes. Aproveite o 
tempo livre para desfrutar as infinitas atrações que a 
cidade oferece, sejam elas culturais, gastronômicas, entre 
outras opções de lazer. 
 
16º Dia – Tóquio [ C , - , - ] 

Check-out do hotel às 15h00. Dia livre para atividades 
independentes. Por volta das 17h00, traslado do hotel ao 
Aeroporto Internacional Narita para embarque às 22h30, 
no voo Turkish 053, com destino a Istambul. 
 
17º Dia – Istambul / São Paulo  [ - , - , - ] 

Chegada em Istambul às 5h10, e conexão às 9h30, no voo 
Turkish 015, com destino a São Paulo. Chegada em São 
Paulo às 16h55. Fim dos serviços. 
 
 

Preços por pessoa (mínimo de 20 participantes): 
 
Em acomodação dupla ....................................... US$ 7,230.00 
Suplemento single .............................................. US$ 1,390.00 
 

Observações: 
- Caso algum museu ou outro local turístico esteja fechado 
por motivos de força maior, os passeios poderão ser 
substituídos por outras atividades ou visitas a outros locais. 
- Limite de 1 bagagem de até 20 kg cada nos voos domésticos 
no Japão. 

Inclusos no programa: 

- Passagem aérea internacional, em classe econômica, com 
Turkish Airlines: São Paulo/ Istambul/ Tóquio/ Istambul/ 
São Paulo. 

- Passagem aérea doméstica, em classe econômica, com 
ANA: Tóquio/ Okinawa/ Osaka. 

- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares. 
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. 

Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar. 
- Guia acompanhante saindo do Brasil falando português, 

e guia local falando português ou espanhol. 
- Bilhete de trem na classe econômica, para o trecho: 

Maibara/ Nagoya. 
- Traslados e passeios (exceto opcionais) de ônibus 

especial, conforme descritos. 
- Envio de bagagens (máximo de 2 peças por pessoa): no 

6° dia (de Tóquio a Quioto) e no 11º dia (de Quioto a 
Tóquio). 

- Seguro de viagem de 17 dias (válido até 74 anos, acima 
dessa idade haverá adicional e/ou redução da cobertura). 

Exclusos do programa: 

- Taxas de aeroportos, combustível, etc. 
- Despesas com documentações. 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
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* Esta é uma programação prévia. O roteiro e as condições 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso e os lugares 
sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. 

 
 


