
1º Dia – 25/Agosto – SÃO PAULO - LONDRES 

Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embar-
que com destino à Londres voando British Airways. 

2º Dia – 26/Agosto -  LONDRES
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Inicio da diária 
às 14:00hs. Tarde inteiramente livre para o primeiro con-
tato com esta linda cidade. 

3º Dia – 27/Agosto – LONDRES (04 HORAS DE TOUR)

Visita panorâmica à cidade, conhecendo o Rio Tamisa, 
Picadilly Circus, Palácio de Buckingham (com a troca de 
guarda, sempre que possível), Abadia de Westminster, 
Big Ben, Praça Trafalgar, Hyde Park, St. James Park, o Par-
lamento Inglês, a Abadia de Westminster (a mais antiga 
igreja de Londres), a Ponte de Londres, Piccadilly Circus, 
tradicional área de teatros, a fervilhante zona de com-
pras. CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO.

4º Dia – 28/Agosto - LONDRES

Dia inteiramente livre para atividades independentes.

5º Dia – 29/Agosto -  LONDRES / TÓQUIO 

Em horário previsto, traslado ao aeroporto de Londres 
para embarque com destino à Tóquio. Noite à bordo.
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6º Dia – 30/Agosto -  TÓQUIO 

Chegada à Tóquio, capital do Japão, uma das maiores 
cidades do mundo, onde é possível notar o quão arro-
jado é este país. Recepção e traslado ao Hotel. Inicio 
da diária às 14:00hs – Tarde livre. JANTAR DE BOAS-
-VINDAS NO HOTEL.

7º Dia – 31/Agosto - TÓQUIO 

Dia completo de visita (09:00 – 18:00hs). Hoje visitare-
mos: a Praça do Palácio Imperial (Residência da Família 
Imperial). Após seguiremos para o bairro de Odaiba 
(uma ilha artificial futurista) para visitar o museu Odai-
ba Mirakan incluindo o Ashimo Robot Show. Após, se-
guiremos para visitar o Templo Asakusa Kannon pas-
sando pela famosa rua comercial de Nakamise, repleta 
de lojas de souvenirs.  Vista panorâmica da Tokyo Sky 
Tree, uma das torres mais altas do mundo. Retorno ao 
hotel e noite livre. CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO IN-
CLUSOS.



8º Dia – 01/Setembro - TÓQUIO
 
Meio dia de visita (09:30 – 15:00hs). No bairro de Shinjuko 
visitaremos o interessante Museu do Samurai - a beleza 
do espírito samurai pode ser vista em espadas e arma-
duras japonesas. Após, tempo livre para as compras no 
bairro de Akihabara.  Retorno por conta própria ao hotel.
18h00- Traslado ao Robot Restaurant com acompanha-
mento do Guia.  Jantar (Dinner Box) e show.
22h00 –Traslado de retorno ao hotel. CAFÉ DA MANHÃ E 
JANTAR (BOX) INCLUSOS.

9º Dia – 02/Setembro - TÓQUIO 

Dia inteiramente livre para atividades independentes. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO.

10º Dia – 03/Setembro – TÓQUIO – MONTE FUJI / 
HAKONE 

(Para seu conforto e segurança as bagagens serão des-
pachadas diretamente para o hotel em Kyoto. Recomen-
damos levar consigo o necessário para 1 noite). 

Pela manhã, partida com destino a Hakone. Durante nos-
so trajeto, subiremos no Ropeway (teleférico panorâmi-
co) até à 5ª Estação do Monte Fuji (a 2305 metros de al-
titude) - caso as condições climáticas permita. À tarde, 
realizaremos o nosso passeio pelo Parque Nacional de 
Hakone com minicruzeiro pelo Lago Ashi (Pirat Boat) e 
ao Vale Owakudani.  Hospedagem ao ryokan (hotel em 
estilo japonês), e desfrute suas saudáveis fontes termais 
com suas águas de vários tipos de minerais que ajudam 
no rejuvenescimento, no combate ao estresse, etc. 

À noite, jantar no hotel. E, para finalizar a noite, um des-
canso bem merecido num quarto de “tatami” para dor-
mir com um suave “futon”. CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR  
INCLUSOS.

11º Dia – 04/Setembro -  HAKONE / NAGOYA  / 
KYOTO 

Pela manhã, traslado à estação para embarque no trem 
bala com destino a Nagoya (bilhete em classe econômi-
ca incluso). Parada em Nagoya para visitar o SC Maglev 
Linia Museum – o famoso museu do trem bala. Almoço 
no restaurante Koyouen. Traslado à Estação para embar-
que  no trem bala (bilhete em classe econômica incluso) 
com destino a Kyoto, antiga capital do país por mais de 
mil anos, desde o ano de 794. Rica em tradição históri-
ca, a cidade conserva ainda hoje templos antiquíssimos 
e palácios imponentes. Chegada e traslado à pé até o 
hotel (o hotel fica em frente à estação do trem). CAFÉ DA 
MANHÃ E ALMOÇO INCLUSOS.

12º Dia – 05/Setembro -  KYOTO 
 
Dia completo de visita (09:00 – 17:00hs). Iniciaremos o 
nosso dia conhecendo a antiga capital do Japão Impe-
rial, considerada a alma e a essência da cultura japonesa. 
Hoje é conhecida como a “Cidade dos Templos”. Nela se 
encontram uma grande quantidade de templos budistas 
e santuários xintoístas, sendo o Kinkaku-ji um dos mais 
interessantes. É um templo zen budista, rodeado por um 
lago espelhado, belo jardim e com uma estrutura fasci-
nante, pois é quase todo folheado a ouro. Visitaremos 
também Arashiyama para conhecer o Templo Tenryuji  e 
o bosque de bambus e ainda o Templo Sanjusangendo. 
Após,  faremos uma caminhada no bairro de Gion. CAFÉ 
DA MANHÃ INCLUSO.



Voo     Aeroporto partida   Aeroporto de chegada   Horário de partida   Horário de chegada

British Airways 246  Guarulhos, São Paulo, Brazil London, England    Dom 25/ago 15:45   Seg 26/ago - 07:10

British Airways 007  London, England, UK  Haneda Airport (HND) Tokyo, Japan Qui 29/ago 11:40   Sex 30/ago - 07:10 

British Airways 020  Osaka, Japan   London, England    Seg 09/set 11:30    15:50

British Airways 247  London, England   Guarulhos, São Paulo, Brazil  Seg 09/set 22:25   Ter 10/set - 06:20

PARTE AÉREA

13º Dia – 06/Setembro -  KYOTO
  
Meio dia de Visita (09:00 – 13:00hs). 
Visita também ao  Castelo Nijo, considerado Patrimônio 
Mundial da UNESCO desde 1994. Continuação para visi-
ta ao santuário Fushimi-Inari-Taisha que é um dos locais 
que mais reúne turistas em Quioto. Este santuário possui, 
atrás dos edifícios principais, um caminho com mais de 
5.000 toriis laranjas, que são portais xintoístas. O cami-
nho é incrível e chama a atenção por sua coloração viva 
e pelas inscrições com nomes dos doadores de cada um 
dos toriis. Tarde livre.  CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO. 

14º Dia – 07/Setembro – KYOTO / NARA / 
OSAKA  

Partida do hotel com destino à cidade de Nara, primei-
ra capital do Japão no século VIII. Visitaremos o templo 
Todaiji, conhecido devido ao seu objeto principal de ve-
neração, o Daibutsu, que é a maior estátua de bronze do 
mundo) construída em 749. Também visitaremos o Tem-
plo de Kasuga, um dos templos xintoístas mais famosos 
e antigos do Japão com suas 3000 lanternas e conside-
rada um patrimônios mundiais da Unesco e finalizamos 
no Parque de Nara, mais conhecido como parque dos 

Cervos Sagrados com mais de 1.100 animais. No final da 
tarde seguiremos com destino à  Osaka. Chegada e aco-
modação no hotel. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

15º Dia -  08/Setembro - OSAKA 

Saída para visita ao Castelo de Osaka, construído nos fins 
do século XVI para ser umas maiores fortalezas do Japão. 
Foi completamente destruída em 1615 e reconstruída em 
1931. Visitaremos também o famoso mercado Kuromon 
Market e finalizamos nossa visita na aérea de compras 
Dontonbori.  CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO E JANTAR DE 
DESPEDIDA INCLUSOS.

16º Dia – 09/Setembro – OSAKA / LONDRES / SÃO 
PAULO 

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embar-
que com destino à São Paulo com conexão em Londres. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO.

17º Dia – 10/Setembro – SÃO PAULO 
Chegada e fim de nossos serviços.

A ordem dos passeios poderá sofrer alterações, sem aviso prévio.



Passagem aérea em classe econômica voando British Airways via Londres.

Hospedagem nos hotéis indicados ou similares com café da manhã e taxas.

06 refeições conforme mencionadas no roteiro (exceto bebidas)

Todos os passeios descritos com guia local em português.

Bilhete do trem bala classe econômica – Hakone/Nagoya e Nagoya/Kyoto

Percurso terrestre realizado em ônibus com ar condicionado privativo para o grupo.

Seguro viagem Internacional Travel Ace – cobertura USD 300.000 (saúde)

Gorjetas a carregadores nos hotéis – 01 mala por pessoa.

Kit de viagem elaborado exclusivamente para o grupo.

Serviços Incluídos

PARTE AÉREA + TERRESTRE:
PREÇO POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO: USD 6222.00 

TAXAS DE EMBARQUE: USD 275.00 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
10 X SEM JUROS (VISA OU MASTERCARD)

À VISTA 3% EXCETO SOBRE TAXAS

Documentos Necessários: 
Passaporte com validade mínima de 6 meses 

Visto para Japão

LONDRES        TOKYO | MONTE FUJI | HAKONE | NAGOYA | KYOTO | NARA  | OSAKA

Primordial Operadora 

Informações e Reservas: Telefone: (011) 3257-1667 
 

Email: fabio@primordialturismo.com.br | contato@primordialturismo.com.br  
 

www.primordialoperadora.com.br   

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES: PACOTE NÃO INCLUI:
CIDADE   HOTEL   

Londres                Park Plaza Westminster Bridge

Tóquio  Shinagawa Prince 4* - Main Tower

Hakone  Yunohana Prince 4* (Quarto estilo japonês)

Kyoto   Gran Via Kyoto 5*

Osaka   Gran Via Osaka 4*

Gorjetas para guias locais e motoristas.

Despesas com vistos e documentações.

Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.
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