
Arigato
Natal e Reveillon no Japão

         Alertas sobre o destino:

Passaporte: Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrada no país.

Visto: Passageiros brasileiros necessitam de visto de entrada.

Vacinas: Sem vacinas obrigatórias.

Preços por pessoa:

CATEGORIA DATA Em Duplo

Standard 24 dez '19 $ 11.382

Preços elaborados em ago '19 Minimo 2 participantes

Serviços Incluídos:

Transporte privado entre aeroporto e o hotel e vice-versa, com assistência em espanhol;

9 noites de estadia em regime de hospedagem e café da manhã;

"Toshikoshi-soba" a 31 dez + "Osechi" no dia 1 jan 2020

Trem bala (em classe turistica) para os percursos Tokyo/Kanazawa +  Kanazawa/Kyoto + Osaka/Tokyo;

Visitas com acompanhamento de guia local em idioma espanhol;

Entradas nos monumentos especificados no itinerário;

Transporte de 1 mala (20 kg) durante todo o circuito (mala adicional será cobrada como extra, localmente);

Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;

Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa não estão incluídas no valor do programa.

Refeições não mencionadas como incluidas e bebidas durante as refeições mencionadas;

Gorjetas aos guias, motoristas e bagageiros;

IMPORTANTE:

Não existe a possibilidade de ficar em triplo ou individual.

No Japão existem poucos quartos com camas de casal. Na maioria dos hotéis os quartos dispõem de 2 camas individuais.

Cada passageiro tem direito ao transporte de 1 mala apenas (até 20kg).

Passaporte e/ou Visto;

Extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver especificado como incluído.

Hotéis previstos ou similares - Standard:

Tokyo: Hotel New Otani Tokyo, Garden Tower (quarto standard, 27m2)

Kanazawa: Kanazawa Tokyu Hotel (quarto standard, 23m2)

Chegada em Tokyo: 24 de dezembro de 2019

Serviços não Incluidos:

Kyoto: Kyoto Tokyu Hotel (quarto standard, 24 a 27m2)

Osaka: Sheraton Miyako Hotel Osaka (quarto standard, 24 m2)

Tokyo: Hotel New Otani Tokyo, Garden Tower (quarto standard, 27m2)

Uma vez que a bagagem seguirá diretamente de Tokyo para Kyoto (tendo Kanazawa no percurso) e de Kyoto para Tokyo (tendo Osaka no 

percurso), será necessário preparar uma mala de mão para pernoitar nestas duas cidades.


