
Japão Infinito
Período: 4 abr 2020 a 27 mar 2021

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

Visto para o Japão: Passageiros brasileiros necessitam de visto de entrada.

Vacinas: Sem vacinas obrigatórias.

Preços por pessoa:

CATEGORIA PARTIDAS Em Duplo Em Triplo Em Single criança 2-11

7 abr + 23 mar'21 $5.268 $5.010 $6.971 $5.203 

14 abr + 18 ago + 29 set + 6 e 13 out $5.010 $4.752 $6.519 $4.945 

12 e 26 mai + 15 set $4.881 $4.623 $6.326 $4.816 

9 e 23 jun + 1 set + 22 set $4.752 $4.494 $6.132 $4.687 

7 jul $4.881 $4.623 $6.326 $4.816 

4 e 7 abr + 23 e 27 mar'21 $5.655 $5.397 $7.680 $5.590 

11 e 14 abr + 29 set + 6 e 13 out $5.397 $5.139 $7.229 $5.332 

9 a 26 mai + 7 jul + 15 set $5.268 $5.010 $7.035 $5.203 

9 e 23 jun + 1 set + 22 set $5.139 $4.881 $6.842 $5.074 

18 e 22 ago $5.397 $5.139 $7.229 $5.332 

Preços atualizados em dez'19 Minimo 1 participante

Transporte regular aeroporto de Osaka/hotel em Osaka + hotel em Osaka/aeroporto de Osaka;

Assistência à chegada no aeroporto, em idioma espanhol;

13 noites em regime de hospedagem e café da manhã;

11 refeições;

Trem bala em classe turística para os percursos Nagoya/Odawara e Tóquio/Nagoya;

Visitas com 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.

Gorjetas aos guias, motoristas e bagageiros;

Bebidas durante as refeições mencionadas;

NOTAS IMPORTANTES:

Triplo = quarto duplo+ cama extra com tamanho menor. Não recomendamos para adultos.

Criança - aplica-se preços de criança desde que compartilhe o quarto com dois adultos

Cada passageiro tem direito ao transporte de 1 mala apenas (até 20kg). Mala adicional será cobrada como extra, localmente;

O transporte entre os aeroportos o os hotéis é feito em ônibus de linha regular. Possibilidade de fazer este percurso (à saida de Osaka) em taxi.

Traslados de chegada e saída incluídos para os aeroportos de Kansai (KIX) ou Itami (ITM).

CATEGORIA HOTEL PARTIDAS EM DUPLO EM TRIPLO EM SINGLE 

4 a 21 abr + 18 a 25 ago + 
29 set a 1 dez + 15 a 22 

dez + 2 a 30 mar '21
$219 $207 $310

9 a 30 mai + 2 a 30 jun + 
4 e 7 jul + 29 ago a 26 set 
+ 8 dez + 5 jan a 16 fev

$206 $194 $284

Para saber o valor a aplicar pela noite extra, deverá considerar a data de chegada a Osaka.

TARIFAS SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

4 abr '20 a 30 mar '21 $194 $168 $245

Wakayama: Granvia Wakayama (22m2)

Osaka: Sheraton Miyako Hotel Osaka (24m2)

Noites Extra - Por pessoa e noite:

Os hotéis Associa Takayama Resort e o ryokan Suimeikan em Gero disponibilizam banhos termais. Consulte-nos as regras do país para utilização do banho termal;

Superior Sheraton Miyako Hotel Osaka

Standard Hotel Monterey Grasmere Osaka

Kyoto: ANA Crowne Plaza Kyoto (quarto superior, 27m2)

Gero: Ryokan Suimeikan (estilo oriental)

Hakone: Susukinohara Ichinoyu

Tokyo: Hotel New Otani Tokyo, The Main (quarto standard, 36m2)

Toba: Toba Hotel International (quarto standard, 33m2)

Nachi Katsuura: Katsuura Gyoen (quarto oriental)

Osaka: Hotel Monterey Grasmere Osaka (quarto standard, 19m2)

Kyoto: Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae (quarto superior, 24m2)

Takayama: Hotel Associa Takayama Resort (quarto ocidental, 35m2)

Hakone: Susukinohara Ichinoyu

Toba: Toba Hotel International (quarto standard, 33m2)

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)

Osaka: Sheraton Miyako Hotel Osaka (24m2)

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

Nachi Katsuura: Katsuura Gyoen (quarto oriental)

Wakayama: Granvia Wakayama (22m2)

Hotéis previstos ou similares - Superior:

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

O transporte entre os aeroportos o os hotéis é feito em ônibus de linha regular. Não servindo os horários desse transporte para o voo reservado, em Osaka, poderá o cliente optar por ir em táxi (reservado pelo nosso agente), com 
custo de $ 190 por pessoa (minimo 2 participantes)

Serviços Incluídos:

Serviços não Incluidos:

Início em Osaka: 4*, 7, 11* e 14 abr + 9*, 12, 16* e 26 mai + 9 e 23 jun + 7 jul + 18 e 22* ago + 1, 15, 22 e 29 set + 6 e 13 oct + 23 e 27* mar'21

Standard

Superior

VISITAS OPCIONAIS:

Dia inteiro de visita a Hiroshima e Miyajima (sem almoço), por pessoa: $ 522 / CHD: $ 395

** Recomendamos o fechamento dos opcionais no ato da reserva ou com antecedência mínima de 15 dias. Para fechamento do opcional no local, fica sujeito a disponibilidade de lugar e alteração de valor.

Dia inteiro de visita a Nikko (com almoço), por pessoa: $ 310  / CHD: $ 310

*partidas aos sábados, apenas na categoria Superior


