
      Japão Espiritual 2022 - 2023 

Guias locais em Espanhol    

Saídas garantidas 

aos domingos do Brasil 

Início do tour em Tokyo as 3ª feiras  

De 19 abr a 18 out 2022   

1º Dia - Dom. -  BRASIL - JAPÃO 

Providenciamos a passagem aérea desde a sua cidade, parcelada de 5 a 

9x sem juros no cartão, para embarque na data e Cia aérea de sua con-

veniência com destino a Terra do Sol Nascente. 

Chegada em Tokyo no aeroporto de Narita. Após formalidades de imigra-

ção e alfândega, recepção por assistente falando em Espanhol, que irá 

providenciar o ticket e auxiliará no embarque no airport bus ao Hotel 

New Otani Garden Tower ou similar. www.newotani.co.jp/en/tokyo/ 

Check in a partir das 14:00 horas.  

Caso desembarque no aeroporto de Haneda, haverá uma taxa extra para 

traslado ou poderão tomar o airport bus ou taxi por conta própria. 

No hotel (main Building) haverá um tour desk das 14 as 20 horas para 

orientações e quaisquer esclarecimentos que necessitar.  

3º Dia - 3ªf -   TOKYO 

Café da manhã. 08h20, encontro com o guia falando portunhol e saída 

para city tour, utilizando transporte público ou veiculo fretado, conhe-

cendo o Santuário Meiji, praça do Palácio Imperial, Templo Asakusa Kan-

non e sua típica rua “Nakamise”. O passeio termina no centro comercial 

de Ginza. Retorno ao hotel por conta própria ou passeio opcional a ou-

tros pontos turísticos como a ilha artificial de Odaiba, Yebisu garden, 

Shinjuku, Shibuya com seu famoso cruzamento e a estátua  

do Hachiko. 

4º Dia - 4ªf -   TOKYO 

2º Dia - 2ªf  - Em transito... Via Dubai, Hawaii, Paris... 

Em trânsito ou parando em Dubai, Istambul, Amsterdam, Pa-
ris ou Hawaii, Las Vegas, San Francisco, New York...etc. 
Tarifas promocionais permitem 1 parada na ida e outra na 
volta, voando na mesma Cia. Aérea.  
Se via Estados Unidos, requer visto consular. 

Tokyo Skytree e Mt. Fuji 

Odaiba 

Monte Fuji 



Café da manhã. 08h20 - Reunião com guia falando espanhol e passeio 

pela antiga capital por mais de 1.100 anos, conhecendo o Templo Ten-

ryu-Ji, Bosque de bambu em Arashiyama, Templo Kinkakuji, antigo Palá-

cio de Verão do Xogum Ashikaga. Almoço incluso. Templo Sanjusangen-

do com 1000 estátuas da Deusa Kannon, terminando o passeio no tradi-

cional Bairro Gion, onde vivem as Geishas e Maikos de Kyoto.  

Retorno no final da tarde.  

7º Dia - Sab. -   KYOTO 

6º Dia - 6ªf -  TOKYO - NARA - KYOTO 

Café da manhã. 07H50 - excursão a Hakone com guia em espanhol. Se o 

tempo estiver limpo poderão ter uma belíssima vista do Mt. Fuji, conhe-

cerão o vale vulcânico de Owakudani, breve cruzeiro no Lago Ashi.  

Almoço incluso. Retorno no final da tarde. 

5º Dia - 5ªf  -  TOKYO - HAKONE - TOKYO         

Café da manhã. Dia inteiramente livre. Sugerimos passeio opcional a 

Hiroshima e Miyajima ou conhecer o centro de Kyoto com o mercado 

Nishiki ou o Bosque de Bambu de Arashiyama. 

8º Dia - Dom.  -  KYOTO 

Sua bagagem (1 mala) será despachada a Osaka. Mudas para 2 noites. 

Café da manhã. 08h20 - traslado  estação para embarque no trem bala 

a Nagoya, chegando 09:34 e partida para Ise; conhecendo a rua Okage-

Yokocho, terão tempo para compras e refeições. Visitaremos Santuário 

Ise, o mais importante do Japão consagrado à Deusa do Sol Amaterasu-

omikami. Seguimos para a Ilha das Pérolas Mikimoto, onde conhecerão o 

processo do cultivo da famosa pérola. 16h30 chegada e acomodação no 

Hotel Toba Kokusai. www.tobahotel.co.jp/en/ 

9º Dia - 2ªf  -  KYOTO - NAGOYA - ISE - TOBA 

10º Dia - 3ªf  -  TOBA - ISE - KUMANO KODO - NACHI KATSUURA 

Café da manhã.  08:15 - Encontro com o guia e partida para Ise, conhe-
cendo Meotoiwa, duas rochas atada por uma corda, marcando um lugar 
sagrado. Em Kumano vonheceremos Onigajo, conjunto espetacular de 
formações rochosa e grutas esculpidas pelo mar e vento. Depois faremos 
uma caminhada de cerca de 2 horas pelo Caminho de Kumano, de Dai-
monzaka ao Santuario Kumano Nachi, um dos Tres Grandes Santuarios, 
meca do caminho de peregrinação dosXintoistas, etc. 17:00 chegada ao 
ryokan em Nachi Katsuura. Acomodação e jantar. Sugerimos relaxarem 
num ofurô de banhos termais. 

Templo Kiyomizu 

Ise Meotoiwa  

Sua bagagem (1 mala) será despachada a Kyoto  em caminhão. 

Café da manhã. 08h10 - encontro com o guia para traslado a estação de 

Tokyo. 09h20 - embarque no trem bala Shinkansen Nozomi, chegando 

11h35. Recepção por guia local falando espanhol e início da excursão a 

Nara, primeira capital da Nação, de 710 a 784, conhecerão o Templo 

Todaiji com o seu grande Buda, Parque Nara. No retorno, visitaremos o 

Templo Fushimi Inari, conhecido como o templo de 1.000 torii 

Acomodação no Kyoto Tokyu Hotel ou similar. 

 www.tokyuhotelsjapan.com/global/kyoto-h/guide/index.html 

Trem bala Shinkansen 

Kumano Nachi Falls 

11º Dia - 4ªf  -   NACHI KATSUURA - MT. KOYA - OSAKA 

Café da manhã. 08h15 - partida com a guia para Mt. Koya, uma viagem 

de aproximadamente 4 horas com paradas. Chegada e almoço típico  

vegetariano “Shojin-ryori” e experiencia de meditação em um dos ma-

nasterios budistas “Shukubo”. Depois visitaremos Templo Kongobuji, 

sede da Escola Shingon de budismo, cemiterio Okunoin, com mais 

200.000 lápides, em meio de um bosque de cedros milenar.  Partida pa-

ra Osaka, demorando cerca de 2 horas com parada. 

18:15 - chegada e acomodação no Sheraton Miyako Hotel.  

www.marriott.com/hotels/hotel-photos/osays-sheraton-miyako-hotel-osaka/ 

Café da manhã. Liberação do apto até as 11h00. 

Traslado ao aeroporto de Kansai ou Itami em Airport Bus sem assisten-

cia. A guia entregará os bilhetes  no dia anterior. O terminal do airport 

bus está ao lado do Hotel Sheraton Miyako Hotel e parte a cada 30-50 

minutos. Recomendamos partir 4 horas antes do seu embarque 

13º Dia - 6ªf -  BRASIL - Chegada 

12º Dia - 5ªf  -   OSAKA - Europa ou USA - Brasil 

Caminho da perigrinação 



    INCLUI:  
- Seguro emergencial Schengen com cobertura até US$ 75.000,00 e cobertura Covid de US$ 20.000,00  

   (até 85 anos). Seguro parcial para cancelamento de viagem em caso de emergência familiar. 

    Leia: www.segurogta.com.br/2020/planos/  -  www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/SANCOR_1.pdf   

- 9 noites de hospedagem em quartos standard (roh) em hotéis de primeira categoria.  

- 9 Cafés da manhã, 4 almoços e 2 jantares, sem bebidas.  

- traslados e passeios em transportes públicos ou fretado dependendo de números de passageiros,  

  com guias locais falando espanhol. 

- Passagem de trem Bala Shinkansen, trem expresso, com ingressos  nas visitas mencionadas 

- Transporte de uma mala por pessoa pesando até 23kg, mais uma mochila de mão 

    NÃO INCLUI:  
- Passagem aérea nacional ou internacional ,  taxas de aeroportos,  

- Despesas de documentação: passaporte, visto do Japão e USA,  vacinas, teste RT-PCR, etc. 

- Seguro para despesas médicas e hospitalar em consequência de Covid-19. 

- Despesas de caráter pessoal, como bebidas, refeições não mencionadas, excesso de bagagem, lavanderia. 

- Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional, 

- Gorjetas a guias, motoristas, às camareiras e carregadores. 

 - Demais  itens ou serviços não mencionados. 

    REQUER: 
- Passaporte válido no mínimo 6 meses durante a viagem, com algumas páginas em branco. 

- Vacina contra Covid-19  e teste RT-PCR negativo, visto consular do Japão e USA, exceto para nacionalidade 

Japonesa e Européia. estrangeiros devem viajar com o RNE original com validade indeterminada para apresen-

tar nos aeroportos de retorno ao Brasil.  

   NOTA: A viagem poderá ser adiada caso as fronteiras venham a fechar devido ao Corona vírus ou por ou-

tros motivos que inviabilizem a viagem. conforme especificado em nosso contrato, passeios podem não ser na 

ordem descrita e podem ser substituídos devido a imprevistos alheio ao nosso controle, em função do clima, 

greves, folgas, reformas, congestionamentos etc.   

Condições vigentes em fevereiro de 2022, sujeitos a atualizações.  

agente autorizado JR Japan Rail Pass  (trem bala) 

https://japanrailpass.net/en/  

Para reservas e informações: consulte seu agente de viagem: 
Leia as condições gerais de adesão e contrato em nosso site:  www.tabitours.com.br   

 

 Ao câmbio turismo do dia - sinal ou entrada a vista (pix): 20%, 30% ou 40% conforme data de adesão.  

Saldo em 3x, 6x, 9x, até 12x  no cartão Visa ou Mastercard.  

Vide contrato de aquisição em nosso site 

* Criança compartilhando apto com 2 adultos 

Poderá não operar 

em algumas datas  

Saída do Brasil aos  

domingos.  

Média temporada 

Início em Tokyo: 3ªf. 

17 Maio  

16 e 30 Ago 

04 e 18 Out 2022 

Alta temporada 

Início em Tokyo: 3ªf. 

19 Abr 

12 e 26 Jul 

13 Set 2022 

Baixa Temporada 

Início em Tokyo: 3ªf. 

31 Maio  

14 e 28 Jun 2022 

  Quarto Duplo US$ 4.080,00  US$ 4.230,00  US$ 3.930,00 

  Desconto  Triplo - US$ 150,00 - US$ 150,00 - US$ 150,00 

  Suplem. Single + US$ 1.290,00  + US$ 1.580,00 + US$ 990,00 

  *Criança 6 a 11  - US$ 50,00 - US$ 50,00 - US$ 50,00 

Parte terrestre por pessoa em US$: 

    Tóquio (+12 horas) - Inverno   -   Primavera   -   Verão   -   Outono   

Média Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Máxima 10°C 10°C 13°C 18°C 23°C 23°C 29°C 31°C 27°C 22°C 17°C 12°C 

Mínima 2°C 2°C 5°C 11°C 15°C 19°C 23°C 24°C 21°C 15°C 10°C 5°C 

Chuva 46mm 61mm 99mm 124mm 137mm 185mm 127mm 147mm 180mm 165mm 89mm 46mm 

https://japanrailpass.net/en/
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=1
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=32
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=61
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=92
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=122
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=153
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=183
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=214
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=245
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=275
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=306
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=336


Hotel fabuloso com atendimento impecável, inter-

ligado ao prédio principal com elegante café, flo-

ricultura, loja de conveniência, tem cerca de 20 

restaurantes para todos os gostos  e um belíssimo 

jardim japonês de 400 anos. Café da manhã buffet 

maravilhoso no topo da torre podendo ver o Mt. 

Fuji. Quartos agradáveis e confortáveis com Wi-

Fi, frigobar, chaleira elétrica, banheira e várias 

amenidades.  

Kyoto Tokyu Hotel 
www.tokyuhotelsjapan.com/global/kyoto-h/index.html 

Localizada apenas 5 minutos da Estação de 

Kyoto com shuttle do hotel ou caminhando 

cerca de 15 minutos por ruas agradáveis. 

Hotel oferece 3 restaurantes, bar e acade-

mia. Os modernos quartos são espaçõesos,   

com TV LCD via satélite, Wi-Fi gratuito , 

frigobar, banheira, chaleira elétrica, etc. 

Ambientes muito agradáveis no bar ou no 

café da manhã. 

Tokyo New Otani Garden Tower 

www.newotani.co.jp/en/tokyo/ 

Hotel Trusty Kanazawa Korinbo 

www.trusty.jp.e.akp.hp.transer.com/kanazawa/ 

Hotel moderno e elegante, bem localizado na rua 

principal ao lado de shopping, perto de tudo, vá-

rios bares e restaurantes nas proximidades, perto 

do jardim Kenrokuen. Qaurtos pequenos com  ba-

nheira e todas amenidades e boas instalações es-

tão equipados com ar-condicionado, WiFi, TV 

LCD, uma mesa de trabalho, frigobar e chá verde 

é fornecido gratuitamente.  

Gero Ryokan Sumeikan 

       www.suimeikan.co.jp/en/ 

As termas de Gero onsen foi descoberto por 

volta do ano 901 a 920. Desde longos anos 

atrás é conhecido pela sua eficácia para a 

beleza da pele, com um toque sedoso e sau-

dável. O hotel tipicamente Japonês, conta 

com 3 ofurôs termais, está às margens do 

Rio Hida que tem vários poços termais. Foi 

premiado com o Certificado de Excelência 

do TripAdvisor. 


