
|     Para mais informações: contato@agbrands.com.br

DIA 1 - TÓ Q U I O     
Chegada ao aeroporto de Narita e recepação 
por um assistente. Em seguida transferência em
veículo compartilhado para o hotel escolhido.
Opcional: Upgrade para traslado em carro
particular: JPY 15,160 p.p

DIA 2 - TÓ Q U I O 
Day tour  de dia completo em ônibus 
compartilhado/SIC com guia em inglês. Comece 
o dia com uma visita ao majestoso Palácio 
Imperial e à Ponte Nijubashi, dando um curto 
passeio pela área. Em seguida, você seguirá 
para o Mercado Exterior de Tsukiji para ter uma 
idéia da vida culinária diária dos cidadãos de 
Tóquio. Aprecie o impressionante Templo Sensoji 
em Asakusa com a Nakamise Shopping Street, 
repleta de lojas, que se estende até o portão 
da frente. Após o almoço, um cruzeiro pelo 
rio Sumidagawa o levará ao novo mercado 
de Toyosu, a nova área de atacado após a 
mudança de Tsukiji. Seu dia termina com uma 
visita à incrível equipe Lab Borderless, também 
conhecida como Mori Digital Art Museum, onde 

DIA 5 - KYOTO 
Day tour de dia completo por Kyoto em ônibus 
compartilhado/SIC com guia em inglês. Visite 
o Castelo Nijo, a residência dos shoguns da era 
Tokugawa e o Pavilhão Dourado coberto de 
folhas de ouro, abrigando relíquias sagradas 
de Buda e cercado por jardins requintados 
reconhecidos por sua beleza. Caminhe pelo 
Palácio Imperial de Kyoto e assista aos artesãos 
japoneses tradicionais trabalhando no ofício de 
artesanato. Visite o Santuário Heian Jingu - uma 
réplica parcial do Palácio Imperial. Caminhe 
pelo Templo Sanjusangendo, a maior estrutura 
de madeira do Japão, famosa por suas 1.001 
estátuas Kannon do tamanho humano, e navegue 
pelas lojas especializadas que levam ao Templo 
Kiyomizudera para uma vista deslumbrante da 
cidade.

DIA 6 - KYOTO  
Dia livre para curtir a cidade.

DIA 7 - TÓ Q U I O
Dia livre até horário de traslado ao aeroporto.

TÓQUIO | KYOTO

a arte não é apenas algo para se apreciar com 
os olhos, mas com todos os sentidos.

DIA 3 - TÓ Q U I O  |  H A KO N E
Day tour de dia completo a Hakone em ônibus 
compartilhado/SIC com guia em inglês. Saindo 
de Tóquio, inclui uma parada no Centro de 
Visitantes Fuji, uma viagem até o Monte a 5ª 
estação de Fuji, a uma altitude de 2.300 metros, 
um cruzeiro no imaculado Lago Ashi e um passeio 
no Teleférico Komagatake, que oferece excelentes 
vistas sobre o Parque Nacional Hakone. Retorno 
à Tóquio no final do dia.

DIA 4 - TÓQUIO | KYOTO 
Hoje você viajará de trem-bala Shinkansen, 
mundialmente famoso, para Kyoto. Capaz 
de atingir velocidades de até 360 km/h, o 
Shinkansen leva 2,5 horas para chegar ao seu 
destino. Sua tarde é livre.

CÓD: A G J A 01

JAPÃO ESSENCIAL
6 NOITES

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em 

quarto compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS

• Acomodação com café da manhã;

• Tours em ônibus compartilhado/SIC com guia em inglês;

• Traslados em base regular/compartilhada;

• Bilhetes de trem de acordo com o itinerário.
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais e domésticos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais e / ou atualizações relatadas.

• Explorar o Japão tradicional no Templo Sensoji em Tóquio;

• Comer em um restaurante kaiten zushi;

• Maravilhar-se com os edifícios emblemáticos de Tóquio.

TÓQUIOKYOTO

SAÍDAS: Diárias

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL

Hotéis previstos (ou similares):

CIDADE

TÓQUIO Shiba Park

KYOTO The Royal Park Kyoto

A PARTIR DE JPY 234.987

2020/2021 




