
LANÇAMENTO: JAPÃO ESPECIAL COM CRUZEIRO DE 9 DIAS 

ROTA “CIRCLE JAPAN” A BORDO DO NAVIO “DIAMOND PRINCESS” 
Saída:12 de outubro de 2017 –20 dias de viagem 

 

 

ROTEIRO 
 
12/10(Qui)– SÃO PAULO   
Apresentação no 
Aeroporto Internacional de 
Guarulhos. 
 
13/10(Sex) – SÃO PAULO  
DUBAI 
01h25 – Embarque no voo 
EK262 da Emirates Airline 
com destino a Dubai. 
22h55 – Chegada ao 
aeroporto de Dubai. 
 
14/10 (Sáb) – DUBAI  
TÓQUIO  
02h50 – Conexão com o 
voo EK318 para Tóquio.  
17h35 – Chegada ao 
Aeroporto Internacional de 
Narita, recepção e traslado 
ao hotel em Tóquio.  
 
15/10 (Dom)– TÓQUIO  
Café da manhã*Dia de 
passeio pela capital do 
Japão incluindo os pontos 
mais marcantes:  a Praça 
do Palácio Imperial, Jardim 
Happpoen com experência 
cultural participando de 
uma cerimînia de chá, 
Asakusa onde está o 
Templo Asakusa Kannon, o 
mais antigo templo da 
cidade e popular pelas 
lojas de suvenirs e subida 
no observatório do Tokyo 
Skytree. Almoço incluso. 
 
16/10(Seg) – TÓQUIO  
Café da manhã*Dia livre. 
 
17/10(Ter) – TÓQUIO / 
YOKOHAMA / CRUZEIRO 

Café da manhã*Em horário 
adequado, saída do hotel e 
traslado para o Porto de 
Yokohama. 17h00 -  Partida 
do navio “Diamond 
Princess”.  
 
18/10(Qua) –NO MAR 
 
19/10(Qui) – AOMORI 
07h00 - Chegada a Aomori. 
21h00 – Partida de Aomori. 
 
20/10(Sex) –AKITA 
08h00 - Chegada a Akita. 
18h00 – Partida de Akita. 
 
21/10(Sáb) – TOYAMA 
08h00 - Chegada a 
Toyama. 18h00 – Partida 
de Toyama. 
 
22/10(Dom) –NO MAR 
 
23/10(Seg) –PUSAN 
(Coreia do Sul) 
07h00 - Chegada a Pusan. 
16h00 – Partida de Pusan. 
 
24/10 (Ter) – KAGOSHIMA 
10h00 - Chegada a 
Kagoshima. 20h00 – 
Partida de Kagoshima. 
 
25/10 (Qua) – NO MAR 
 
26/10 (Qui) – 
YOKOHAMA/ HAKONE 
06h00 - Chegada a 
Yokohama e desembarque 
do navio. Traslado para 
Hakone, para acomodação 
em um ryokan, hotel em 
estilo japonês onde se terá 
uma vivência cultural 

relaxando no onsen, as 
águas termais benéficas 
para a saúde, e apreciando 
um jantar típico. 
 
As malas grandes serão 
despachadas para Quioto. 
Recomenda-se separar em 
uma mala de mão troca de 
roupa para um dia. 

 
27/10(Sex) – HAKONE / 
ODAWARA / QUIOTO 
Café da manhã* Pela 
manhã, passeio por 
Hakone, encantadora 
região das estâncias de 
águas termais e beleza 
natural, com passeio de 
barco pelo Lago Ashi e, se 
o clima permitir, subida ao 
Monte Komagatake de 
bondinho para apreciar a 
melhor vista do Monte 
Fuji. Prosseguimento para 
conhecer o Vale 
Owakudani, chamado de o 
“Vale do Inferno” e famoso 
pelos ovos negros, cozidos 
na água sulfurosa. Almoço 
incluso. A seguir, traslado 
para Odawara para 
embarcar em trem-bala 
(shinakansen) com destino 
a Quioto. Chegada, 
recepção e traslado ao 
hotel. 
 
28/10(Sáb) – QUIOTO / 
NARA / QUIOTO 
Café da manhã*Dia de 
passeio iniciando por Nara 
, capital do Japão de 710 a 
784 e centro de 
florescimento cultural de 
forte influência da China. 

Visita ao Parque de Nara, 
imensa área verde por 
onde circulam livremente 
mais de 1.200 cervos que 
são protegidos como 
tesouro nacional, ao 
Templo Todaiji com o 
Daibutsu (estátua de 
bronze de Buda), e Kasuga 
Taisha, o santuário 
xintoísta das lanternas de 
pedra. Em Quioto, a capital 
imperial que durou mais de 
mil anos (de 794 a 1868) 
visita ao Templo Kiyomizu, 
famoso pela sua varanda 
de madeira construída sem 
uso de pregos, ao Templo 
Kinkakuji (“Pavilhão 
Dourado”) e ao Castelo 
Nijo, construído em 1603 
pelo xogum Tokugawa. 
Almoço incluso. 
 
29/10 (Dom) – QUIOTO 
Café da manhã* Dia livre.  
 
30/10(Seg) – QUIOTO / 
OSAKA  DUBAI 
Café da manhã* Manhã 
livre. Em horário adequado 
traslado para o Aeroporto 
Internacional de Kansai 
para embarque no voo 
EK317 às 23h40. 
 
31/10 (Ter)–  DUBAI  
SÃO PAULO 
04H50 –Chegada a Dubai e 
conexão com o voo EK261 
às 09h00 com destino a 
São Paulo. Desembarque 
às 18h15 no Aeroporto 
Internacional de 
Guarulhos, Terminal 3. 



HOSPEDAGEM  
TÓQUIO: Keio Plaza Hotel Tokyo 
HAKONE: Hakone Pax Yoshino 

QUIOTO: New Miyako Hotel 
CRUZEIRO: Navio “Diamond Princess” 
 

 
O PACOTE INCLUI 
• Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica nos 
trechos internacionais a partir de São Paulo; 
• Passagem de trem-bala em classe turística do trecho 
mencionado; 
• 7 pernoites nos hotéis mencionados ou em similares com 
impostos locais inclusos; 
• Café da manhã nos hotéis, 3 almoços e 1 jantar; 
• Ônibus privativo para traslados e passeios com guia local falando 
português ou espanhol; 
• Ingresso dos pontos turísticos citados no programa; 
• Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 
60.000,00; 
• Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem para 
mínimo de 15 passageiros. 

O CRUZEIRO INCLUI 
• 9 pernoites no navio em cabine interna;  
• Refeição completa (café da manhã, almoço e jantar); 
• Bebidas (Ice tea, limonada, água, variedades de chá, café). 
 
 
 

 
 

PREÇO POR PESSOA (em dólar americano) 

APTO. INDIVIDUAL APTO. DUPLO 

USD 8.200,00 USD 6.600,00 

Taxas de embarque, envio de bagagem e impostos USD 150,00 

Taxas portuárias USD 225,00 

Taxas governamentais USD 105,00 

Gorjetas no cruzeiro USD 135,00 

Adicional de cabine externa com varanda USD 1.050,00 

*Valores válidos para mínimo de 15 participantes 
 
 

DESFRUTE DE EXPERIÊNCIAS FANTÁSTICAS A BORDO DO “DIAMOND PRINCESS” 
 
   Atividades                        Estética e Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
                 Refeições                          Entretenimento 
 

 

 
 

ATRAÇÕES TURÍSTICAS DAS EXCURSÕES OPCIONAIS A PARTIR DOS PORTOS DE PARADA DURANTE O CRUZEIRO 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Castelo de 400 anos em Aomori 
Parada no porto em Aomori 

Antigo bairro de samurais em Kakunodate 
Parada no porto em Akita 

Belíssimo Jardim Kenrouken 
Parada no porto em Toyama 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Templo Haedong Yonggung 
Parada no porto em Pusan (Coreia do Sul) 

Parque Senganen  
Parada no porto em Kagoshima 

Banho de areia em Ibusuki 
Parada no porto em Kagoshima 

 

 



Consulte detalhes sobre o cruzeiro no site: http://www.princess.com/ 


