ANIME FRIENDS TOKYO TOUR
9 dias
Saída prevista: 15 de janeiro de 2016.
Jan.15 – São Paulo
Encontro no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 23h30.
Jan.16 – São Paulo/ Doha
Embaque às 04h15 no voo Qatar 772 com destino à Doha. Chegada
ao Aeroporto Internacional Doha às 22h45.
Jan.17 – Doha/ Narita/ Tóquio
Conexão e embarque às 01h10 no voo Qatar 806 com destino à
Narita. Chegada às 16h55 ao Aeroporto Internacional Narita,
recepção e traslado ao Hotel Vista Kamata em Tóquio.

Jan.21 – Tóquio
Por volta das 09h00, partida em ônibus para passeio pelo bairro
Asakusa visitando o Templo Asakusa Kannon e Nakamise (várias
lojinhas de souvenires). Após, caminhada ao porto de Asakusa e
embarque no ônibus aquático, Suijobus para um mini cruzeiro com
vista panorâmica até o bairro Odaiba. Chegada e visita ao Shopping
Aqua City, Shopping Diver City, Hello Kitty Store, Uniqlo, Museu
Gundam, Gundam Café, Estatua do Gundam em escala 1:1, etc.
Passagem pelo prédio da Fuji TV, showroom Panasonic Center e
Leisure Land (complexo de entretenimento: árcades, boliche,
karaokê, etc.) Previsão de retorno de ônibus por volta das 19h00.

Jan.18 – Tóquio
Partida de transporte público para passeio na região de Harajuku e
Shibuya . Visita a Takeshita-Dori, famosa rua de compras de roupas
e acessórios exclusivos, perucas, moda Lolita, departamento Daiso
entre outras lojas como Forever 21, Disney Store, Apple Store, etc;
Hachiko, famoso ponto de encontro de Tóquio com a estátua do
cachorro da raça Akita; cruzamento de Shibuya considerado o maior
cruzamento de ruas do mundo com 8 semáforos que abrem e
fecham simultaneamente; loja Mandarake com vários produtos
colecionáveis de cultura pop japonesa e americana; loja Animate,
com venda de produtos exclusivos de anime. Previsão de retorno ao
hotel por volta das 19h00.

Jan.22-24 – Tóquio
Do dia 22 a 24 ficará livre para atividades independentes!
Sugerimos um dia inteiro de compras em Akihabara; uma visita a
Tokyo Disney Land ou Tokyo Disney Sea; um passeio pelo bairro de
Ueno para conhecer o Zoo Ueno, o único zoológico que abriga o
urso panda no Japão ou passear pelas ruelas de Ameyoko-cho para
compras, etc.

Jan.19 – Tóquio
Partida de transporte público para passeio no Shopping Solamachi
onde poderemos visitar o Sumida Aquarium, Tenku o Planetário
Konika Minolta, Torre Skytree, a maior torre de transmissão do
mundo (ingresso não incluído) e mais de 250 lojas distribuídas em 7
andares. Entre elas, Ultramen World M78, Giants Office Store,
Medicon Toy, Jump Shop, Hello Kitty Japan, etc. Após, partida para
Akihabara para reconhecimento da região. Passagem pelas lojas:
Akihabara Radio Kaikan, loja de diversos produtos da cultura POP
japonesa distribuídos em 10 andares! Lojas oficiais: Gundam Store,
AKB Store e Kotobukiya. Também passaremos pelas lojas Animate,
Mandarake, Maid Café (famosa cafeteria temática onde as
garçonetes usam trajes inspirados na época vitoriana) e Yodobashi
Camera (grande departamento de eletrônicos etc). Previsão de
retorno ao hotel por volta das 19h00.

Jan.26 – Doha/ São Paulo
Chegada ao Aeroporto Internacional Doha às 04h35, conexão e
embarque às 07h50 no voo Qatar 771 com destino a São Paulo.
Chegada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos às 17h35 e fim
dos serviços.

Jan.20 – Tóquio
Por volta das 08h30, partida em ônibus para visita ao Museu Ghibli
que pertence ao renomado criador de animês, diretor Hayao
Miyazaki, criador das obras “Meu Vizinho Totoro”, “A Viagem de
Chihiro” e “O Castelo Animado”. Prosseguimento para visita a
Nakano Broadway, um complexo de lojas especializadas em hobbies
e colecionáveis. Após, visita ao Tokyo Dome City, área com parque
de diversões, shopping e o famoso Theatre G-Rosso onde são
apresentados os Hero Action Shows (entrada não incluída). Precisão
de retorno de ônibus por volta das 19h00.

Jan.25 – Tóquio/ Narita/ Doha
Manhã livre para atividades independentes. Late check out.
Pela tarde, traslado a Aeroporto Internacional Narita para embarque
às 22h20 no voo Qatar 807 com destino à Doha.

Preços por pessoa (mínimo de 20 participantes):
Em acomodação dupla ............................................. US$ 3,800.00
Suplemento single..................................................... US$ 250.00
Inclusos no programa:
Passagem aérea com Qatar Airways, em classe econômica, nos
trechos São Paulo/ Doha/ Tóquio/ Doha/ São Paulo;
Hospedagem no hotel mencionado ou similar;
Passe de metrô (Cartão SUICA) para todos os dias;
Traslados e passeios (exceto opcionais), conforme descritos no
itinerário;
Guia acompanhante desde o Brasil falando português e
assistente local falando japonês;
Seguro viagem – GTA Plano Rubi 9 dias (válido para
passageiros com até 74 anos, acima dessa idade haverá
adicional e/ou redução de carência);
Exclusos do programa:
Taxas de aeroportos, combustível, etc.
Despesas com documentações.
Não inclui refeições.
Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.

