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A viagem a partir de Tóquio demora apenas 70 minutos 
num comboio de alta velocidade, mas o que vais encontrar 
aqui é uma cultura e um estilo de vida completamente 
diferente do teu. Explora a zona turística do País da Neve e 
experimenta uma viagem como nenhuma outra.

Clica aqui para 
TIMELESS YUKIGUNI HP

https://www.jreast.co.jp/multi/pass/eastpass_n.html
https://www.timelessyukiguni.com/


Ryokan moderno e elegante na natureza 
de Minakami.

Bettei Senjuan
Ryokan de estilo moderno no coração que se mantém 
fiel às suas origens como um refúgio para os viajantes.

HATAGO ISEN

Onsen ryokan Escondido na paisagem 
natural das montanhas de Yuzawa.

Kaikake Onsen
O ryokan clássico oferece uma fantástica 
vista para o Monte Tanigawa.

Ryokan Tanigawa 

Um ryokan mais intimista que se orgulha 
da sua gastronomia tradicional.

Syoubun
Ryokan com uma história de 900 anos de 
onsen. 

Takahan

TIMELESS YUKIGUNI HOTÉIS

Mais informações Mais informações

Mais informações Mais informações

Mais informações Mais informações

https://www.timelessyukiguni.com/bettei-senjuan
https://www.timelessyukiguni.com/hatago-isen
https://www.timelessyukiguni.com/kaikakeonsen
https://www.timelessyukiguni.com/ryokan-tanigawa
https://www.timelessyukiguni.com/syobun
https://www.timelessyukiguni.com/takahan


Ryokan de estilo tradicional em Matsunoyama 
com um famoso banho ao ar livre.

Hinanoyado Chitose
Ryokan histórico que se trata de um especial de onsen 
escondido nas profundezas de um vale em Minakami.

Hoshi Onsen Chojukan

Um edifício histórico totalmente remodelado 
com um toque tradicional.

ryugon
Um boutique ryokan em Minami-Uonuma 
inspirado pela cultura local.

SATOYAMA JUJO

Um ryokan moderno e orgulhoso da sua 
cozinha premiada com estrelas Michelin.

Tamakiya
Um ryokan moderno e elegante nas margens do rio em Minakami, que 
se mantém fiel às suas origens e orgulha-se da sua hospitalidade.

Tatsumikan 

O que esperas quando viajas? Se procuras expandir os teus conhecimentos ou horizontes viajando, então o alojamento de 
TIMELESS YUKIGUNI é o que precisas. O alojamento de TIMELESS YUKIGUNI oferece uma autêntica experiência de 
viagem com base na cultura do País da Neve que tem vindo a ser transmitida ao longo de gerações. Terás garantida uma 
excelente experiência omotenashi em todos os aspetos; desde a estadia às experiências gastronômicas. Vem e sente esta 
cultura singular, as belezas naturais e as paisagens de cortar a respiração do País da Neve com a TIMELESS YUKIGUNI. 

Vive o País da Neve e deixa-te inspirarVive o País da Neve e deixa-te inspirar

Mais informações Mais informações

Mais informações Mais informações

Mais informações Mais informações

https://www.timelessyukiguni.com/chitose
https://www.timelessyukiguni.com/hoshionsen-chojukan
https://www.timelessyukiguni.com/ryugon
https://www.timelessyukiguni.com/satoyamajujo
https://www.timelessyukiguni.com/tamakiya
https://www.timelessyukiguni.com/tatsumikan


ITINERÁRIO SUGERIDO

3 dias 2 noites 3 dias 2 noites

3 dias 2 noites 3 dias 2 noites

Yuzawa, Uonuma, 
Minami-Uonuma
DESCRIÇÃO
Existem diversos lugares turísticos nesta área como ruínas e 
sítios históricos, paisagens impressionantes, fontes termais e 
muito mais. A comida e o sake provenientes da r ica e 
abundante natureza são bastante famosos. Originalmente 
conhecida como uma estância de esqui, atualmente a região 
tornou-se popular durante todo o ano.

DESCRIÇÃO
Existem diversos lugares turísticos nesta área como ruínas e 
sítios históricos, paisagens impressionantes, fontes termais e 
muito mais. A comida e o sake provenientes da r ica e 
abundante natureza são bastante famosos. Originalmente 
conhecida como uma estância de esqui, atualmente a região 
tornou-se popular durante todo o ano.

OPÇÕES DE HOTEL
HATAGO ISEN, Kaikake Onsen, ryugon, 
SATOYAMA JUJO, Takahan

OPÇÕES DE HOTEL
HATAGO ISEN, Kaikake Onsen, ryugon, 
SATOYAMA JUJO, Takahan

Preçário Itinerário Sugerido

Preçário Itinerário Sugerido

Tokamachi, Tsunan, 
Sakae
DESCRIÇÃO
Esta área é conhecida por ter os nevões mais fortes de toda a 
área turística do País da Neve. A paisagem satoyama do Japão e 
as regiões por explorar ainda existem nesta região e podes 
explorá- las no seu contexto natural. A Tr ienal de Ar te 
Echigo-Tsumari celebra-se a cada três anos desde o ano de 2000.

DESCRIÇÃO
Esta área é conhecida por ter os nevões mais fortes de toda a 
área turística do País da Neve. A paisagem satoyama do Japão e 
as regiões por explorar ainda existem nesta região e podes 
explorá- las no seu contexto natural. A Tr ienal de Ar te 
Echigo-Tsumari celebra-se a cada três anos desde o ano de 2000.

OPÇÕES DE HOTEL
Hinanoyado Chitose, Tamakiya
OPÇÕES DE HOTEL
Hinanoyado Chitose, Tamakiya

提供：(一社)十日町市観光協会



3 dias 2 noites 3 dias 2 noites

Preçário Itinerário SugeridoItinerário Sugerido

Minakami

DESCRIÇÃO
A cidade de Minakami na prefeitura de Gunma é famosa pelas 
suas fontes termais nas áreas envolventes pelo Monte 
Tanigawa e o Desfiladeiro Suwakyo. Atrai visitantes adeptos de 
atividades de natureza, como o trekking na montanha, rafting 
no rio, entre outras.

DESCRIÇÃO
A cidade de Minakami na prefeitura de Gunma é famosa pelas 
suas fontes termais nas áreas envolventes pelo Monte 
Tanigawa e o Desfiladeiro Suwakyo. Atrai visitantes adeptos de 
atividades de natureza, como o trekking na montanha, rafting 
no rio, entre outras.

OPÇÕES DE HOTEL
Bettei Senjuan, Hoshi Onsen Chojukan, 
Ryokan Tanigawa, Syoubun, Tatsumikan

OPÇÕES DE HOTEL
Bettei Senjuan, Hoshi Onsen Chojukan, 
Ryokan Tanigawa, Syoubun, Tatsumikan

Clica aqui para mais detalhesPOP GUIDE PV

VOX POP GUIDE
O Guia POP é uma nova e inteligente forma para viajantes 
individuais de todas as idades se sentirem em casa quando 
visitam cidades estrangeiras. É  uma ferramenta de viagem 
simples de usar através do download para o teu telemóvel 
smartphone. A aplicação combina áudio-guias de alta 
qualidade e conteúdo visual com a navegação por GPS para 
passeios turísticos ilimitados em cada um dos destinos. 
Assim que a aplicação esteja instalada e configurada 
poderás explorar mesmo em offline, sem acesso à internet, 
explorando as rotas pedestres, transportes locais, bicicletas, 
carsharing e muito mais sem recorrer aos serviços de 
roaming. Isto significa que podes personalizar a tua viagem 
enquanto descobres as atrações e sítios de maior interesse.

VOX POP GUIDE
O Guia POP é uma nova e inteligente forma para viajantes 
individuais de todas as idades se sentirem em casa quando 
visitam cidades estrangeiras. É  uma ferramenta de viagem 
simples de usar através do download para o teu telemóvel 
smartphone. A aplicação combina áudio-guias de alta 
qualidade e conteúdo visual com a navegação por GPS para 
passeios turísticos ilimitados em cada um dos destinos. 
Assim que a aplicação esteja instalada e configurada 
poderás explorar mesmo em offline, sem acesso à internet, 
explorando as rotas pedestres, transportes locais, bicicletas, 
carsharing e muito mais sem recorrer aos serviços de 
roaming. Isto significa que podes personalizar a tua viagem 
enquanto descobres as atrações e sítios de maior interesse.

©マ・ヤンソン／MADアーキテクツ Tunnel of Light Photo by NAKAMURA Osamu

https://youtu.be/t0lIZlsY54w


PREÇÁRIO

2 pessoas

4 pessoas

6 pessoas

10 pessoas

15 pessoas

Suplemento individual

HATAGO ISEN

¥71,400～

¥55,500～

¥54,000～

¥48,200～

¥46,200～

¥14,000～

ryugon

¥92,700～

¥75,400～

¥74,000～

¥67,700～

¥64,500～

¥25,000～

SATOYAMA JUJO

¥136,400～

¥119,200～

¥117,800～

¥111,400～

¥108,300～

¥83,600～

Takahan

¥74,300～

¥57,000～

¥55,600～

¥49,300～

¥46,100～

¥9,500～

Kaikake Onsen

¥81,700～

¥64,400～

¥63,000～

¥56,700～

¥53,500～

¥9,500～

O preço indicado é para uma pessoa por quarto, sendo o preço base para um quarto de categoria standard, quando reservado para duas pessoas por quarto.
Os preços incluem o preço dos serviços e impostos, mas não incluem a tarifa de banho de ¥150 por pessoa. 
Refeições incluídas são o jantar (Dia 1) e pequeno-almoço (Dia 2 e Dia 3).
O jantar para dois dias só está incluído se o quarto reservado no Kaikake Onsen.
Os serviços de transferes incluídos são: Dia 1 entre a estação de Echigo-Yuzawa e o hotel; Dia 3 entre o hotel e a estação de Echigo-Yuzawa. Não existe serviço 
de transfer no Dia 2.
O tamanho da viatura depende do número de participantes.
Não existe guia para a visita. Por favor informe-nos se pretender fazer um pedido de guia. Este serviço terá uma tarifa adicional. 
A confirmação do quarto de hotel está sujeita a disponibilidade e poderá não corresponder ao pedido inicial.
A excursão poderá sofrer alterações ou cancelamento em vir tude de situações adversas à sua realização, como desastres naturais, más condições 
meteorológicas ou outras circunstâncias não favoráveis. 

*
*
*
*
*

*
*
*
*

3 dias  2 noites  Yuzawa, Uonuma, Minami-Uonuma
 
3 dias  2 noites  Yuzawa, Uonuma, Minami-Uonuma
 



ITINERÁRIO

VISITAS & ATIVIDADES
Rua Bokushi : Uma rua pitoresca com um charme tradicional numa das zonas com os maiores nevões na cidade de 
Minami-Uonuma. 
Desfiladeiro Kiyotsu : O desfiladeiro Kiyotsu é um dos top 3 desfiladeiros do Japão (os outros dois são o desfiladeiro Kurobe e 
o Vale Osugi Dani), mas também um lugar de beleza cênica e um monumento natural reconhecido nacionalmente. A superfície 
das rochas tem uma majestosa estrutura colunar e cria uma belíssima vista em conjunto com as águas do rio Kiyotsu. 

Dia 1 
11:00-13:00　Partida da estação de Tóquio
12:30-14:30　Chegada à estação de Echigo-Yuzawa 
　　　　　　 Transfere para o Hotel (check-in às 15:00)
Tempo livre
*Aproveita para explorar as zonas turísticas envolventes usando a app POP Guide.

Jantar no Hotel

Dia 2
Pequeno-almoço no hotel 
Dia todo livre 

Dia 3
Pequeno-almoço no hotel 
10:30-14:00　Rua Bokushi
14:40-16:10　Desfiladeiro Kiyotsu 
16:40　　  

Dia 3
Pequeno-almoço no hotel 
10:30-14:00　Rua Bokushi
14:40-16:10　Desfiladeiro Kiyotsu 
16:40　　   Partida da estação de Echigo-Yuzawa

3 dias  2 noites  Yuzawa, Uonuma, Minami-Uonuma
 
3 dias  2 noites  Yuzawa, Uonuma, Minami-Uonuma
 



PREÇÁRIO

Hinanoyado Chitose

¥99,900～

¥81,400～

¥79,900～

¥73,100～

¥69,700～

¥28,000～

Tamakiya

¥99,900～

¥81,400～

¥79,900～

¥73,100～

¥69,700～

¥25,000～

O preço indicado é para uma pessoa por quarto, sendo o preço base para um quarto de categoria standard, quando reservado para duas pessoas por quarto.
Os preços incluem o preço dos serviços e impostos, mas não incluem a tarifa de banho de ¥150 por pessoa. 
Refeições incluídas são o jantar (Dia 1) e pequeno-almoço (Dia 2 e Dia 3).
O jantar para dois dias só está incluído se o quarto reservado no Tamakiya.
Os serviços de transferes incluídos são: Dia 1 entre a estação de Echigo-Yuzawa e o hotel; Dia 3 entre o hotel e a estação de Echigo-Yuzawa. Não existe serviço 
de transfer no Dia 2.
O tamanho da viatura depende do número de participantes.
Não existe guia para a visita. Por favor informe-nos se pretender fazer um pedido de guia. Este serviço terá uma tarifa adicional. 
A confirmação do quarto de hotel está sujeita a disponibilidade e poderá não corresponder ao pedido inicial.
A excursão poderá sofrer alterações ou cancelamento em vir tude de situações adversas à sua realização, como desastres naturais, más condições 
meteorológicas ou outras circunstâncias não favoráveis. 

*
*
*
*
*

*
*
*
*

2 pessoas

4 pessoas

6 pessoas

10 pessoas

15 pessoas

Suplemento individual

3 dias  2 noites  Tokamachi, Tsunan, Sakae

 

3 dias  2 noites  Tokamachi, Tsunan, Sakae

 



Escola Florestal de Kyororo : É um divertido e educativo museu que exibe o estilo de vida de Satoyama. 
Floresta Beauty (Beleza) : O nome da floresta deve-se à bela forma das faias com mais de 100 anos. É um local muito 
apreciado pelos fotógrafos pela sua beleza singular.
Desfiladeiro Kiyotsu : O desfiladeiro Kiyotsu é um dos top 3 desfiladeiros do Japão (os outros dois são o desfiladeiro Kurobe e 
o Vale Osugi Dani), mas também um lugar de beleza cênica e um monumento natural reconhecido nacionalmente. A superfície 
das rochas tem uma majestosa estrutura colunar e cria uma belíssima vista em conjunto com as águas do rio Kiyotsu.

Dia 1 
11:00-13:00    Partida da estação de Tóquio 
12:30-14:30　Chegada à estação de Echigo-Yuzawa
　　　　　　 Transfere para o Hotel (Check-in às 15:00)
Tempo Livre 
*Aproveita para explorar as áreas turísticas envolventes utilizando a app POP Guide. 

Jantar no hotel 

Dia 2 
Pequeno-almoço no hotel 
Todo o dia Livre

Dia 3
Pequeno-almoço no hotel 
10:30-14:00　Escola Florestal de Kyororo & 
                      Floresta Beauty (Beleza) 
14:40-16:10　 Desfiladeiro Kiyotsu 
16:40

ITINERÁRIO

VISITAS & ATIVIDADES

Dia 3
Pequeno-almoço no hotel 
10:30-14:00　Escola Florestal de Kyororo & 
                      Floresta Beauty (Beleza) 
14:40-16:10　 Desfiladeiro Kiyotsu 
16:40

ITINERÁRIO

VISITAS & ATIVIDADES

Partida da estação Echigo-Yuzawa 

3 dias  2 noites  Tokamachi, Tsunan, Sakae

 

3 dias  2 noites  Tokamachi, Tsunan, Sakae

 



PREÇÁRIO

Bettei Senjuan

¥158,700～

¥139,000～

¥137,400～

¥130,100～

¥126,500～

¥19,500～

Syoubun

¥92,900～

¥73,200～

¥71,600～

¥64,300～

¥60,700～

¥28,500～

Tatsumikan

¥74,600～

¥54,900～

¥53,300～

¥46,000～

¥42,400～

¥8,500～

¥89,800～

¥70,000～

¥68,500～

¥61,200～

¥40,300～

￥9,500～

Hoshi Onsen
Chojukan

¥91,800～

¥72,000～

¥70,400～

¥63,200～

¥59,600～

¥5,000～

Ryokan
Tanigawa

O preço indicado é para uma pessoa por quarto, sendo o preço base para um quarto de categoria standard, quando reservado para duas pessoas por quarto.
Os preços incluem o preço dos serviços e impostos, mas não incluem a tarifa de banho de ¥150 por pessoa. 
Refeições incluídas são o jantar (Dia 1) e pequeno-almoço (Dia 2 e Dia 3).
O jantar para dois dias só está incluído se o quarto reservado for Bettei Senjuan, Hoshi Onsen Chojukan, Ryokan Tanigawa.
Os serviços de transferes incluídos são: Dia 1 entre a estação de Jomokogen e o hotel; Dia 3 entre o hotel e a estação de Jomokogen. Não existe serviço de 
transfer no Dia 2.
O tamanho da viatura depende do número de participantes.
Não existe guia para a visita. Por favor informe-nos se pretender fazer um pedido de guia. Este serviço terá uma tarifa adicional. 
A confirmação do quarto de hotel está sujeita a disponibilidade e poderá não corresponder ao pedido inicial.
A excursão poderá sofrer alterações ou cancelamento em vir tude de situações adversas à sua realização, como desastres naturais, más condições 
meteorológicas ou outras circunstâncias não favoráveis. 

*
*
*
*
*

*
*
*
*

2 pessoas

4 pessoas

6 pessoas

10 pessoas

15 pessoas

Suplemento individual

3 dias  2 noites  Minakami
 
3 dias  2 noites  Minakami
 



Michi-no-eki “Mitsumata” : Michi-no-eki “Mitsumata” é a área de serviço na autoestrada mas também a entrada para Niigata, 
para os viajantes provenientes da região de Kanto. Aqui pode encontrar muitas coisas com origem em produtores locais, 
como lembranças, equipamentos para desporto de natureza, e muito mais.
Desfiladeiro Kiyotsu : O desfiladeiro Kiyotsu é um dos top 3 desfiladeiros do Japão (os outros dois são o desfiladeiro Kurobe e 
o Vale Osugi Dani), mas também um lugar de beleza cênica e um monumento natural reconhecido nacionalmente. A superfície 
das rochas tem uma majestosa estrutura colunar e cria uma belíssima vista em conjunto com as águas do rio Kiyotsu.

Dia 1 
11:00-13:00    Partida da estação de Tóquio 
12:30-14:20　Chegada à estação de Jomokogen
　　　　　　 Transfere para o Hotel (Check-in às 15:00)
Tempo Livre 
*Aproveita para explorar as áreas turísticas envolventes utilizando a app POP Guide. 

Jantar no hotel 

Dia 2 
Pequeno-almoço no hotel 
Todo o dia Livre

Dia 3 
Pequeno-almoço no hotel 
10:30-11:00　Partida do hotel 
12:00-14:00　Michi-no-eki “Mitsumata”
                       (encerrado à terça-feira) 
14:40-16:10　 Desfiladeiro Kiyotsu 
16:40          　

Dia 3 
Pequeno-almoço no hotel 
10:30-11:00　Partida do hotel 
12:00-14:00　Michi-no-eki “Mitsumata”
                       (encerrado à terça-feira) 
14:40-16:10　 Desfiladeiro Kiyotsu 
16:40          　 Partida da estação Echigo-Yuzawa 

ITINERÁRIO

VISITAS & ATIVIDADES

3 dias  2 noites  Minakami
 
3 dias  2 noites  Minakami
 



Como é que funciona? 
Primeiro, procura pela aplicação POP Guide na Apple Store ou Google Play. Não existe qualquer custo 
para descarregar e instalar a aplicação. A seguir, carrega no símbolo do QR code dentro da aplicação e faz 
a leitura do QR code que te foi providenciado ou utiliza o código alfanumérico. Esta ação irá descarregar o 
mapa da cidade, o sistema de navegação e os conteúdos áudio. Só tens de escolher a tua língua e clicar. 
Uma vez descarregada a informação sobre o teu destino, estás pronto a começar a explorar.

Como é que é aplicação! 
O mapa da cidade pode ser ampliado e navegado usando apenas os teus dedos! No topo, do lado direito, está 
a função de pesquisa rápida. O mapa apresenta as principais atrações que poderás descobrir diretamente e a 
qualquer momento. Existem pontos adicionais no mapa como lugares fotográficos e pontos de acesso à 
internet (Wi-Fi), assim como muito mais informação sobre os lugares e atrações locais. Também podes 
adicionar pontos de interesse pessoais a qualquer momento, como a localização do teu hotel ou dos teus 
lugares favoritos. 
•Conteúdos áudio-guia irão automaticamente aparecer sempre que estejas a passear ou a seguir uma 

rota de passeio turístico sugerida com a função de GPS ativa! 
•Os áudio-guias estão disponíveis em Japonês, Inglês, Francês, Alemão, Espanhol e Italiano . 
•Podes também fazer um passeio turístico original! (Tarifa extra será aplicada)

•Conteúdos áudio-guia irão automaticamente aparecer sempre que estejas a passear ou a seguir uma 
rota de passeio turístico sugerida com a função de GPS ativa! 

•Os áudio-guias estão disponíveis em Japonês, Inglês, Francês, Alemão, Espanhol e Italiano . 
•Podes também fazer um passeio turístico original! (Tarifa extra será aplicada)



LISTA DE EXCURSÕES OPCIONAIS

Explore a natureza do 
País da Neve (Verão e Outono)

Sake Japonês e Prova 
de Vinhos

Clica aqui
para mais
detalhes

Clica aqui
para mais
detalhes

Excursão de 1 dia a Tokamachi Excursão de 1 dia à Trienal de 
Arte de Echigo-Tsumari

Excursão de 1 dia a 
Tsunan e Sakae Excursão de 1 dia a Minakami

Excursão de 1 dia a 
Tsubame-Sanjo

　　

Mínimo 2 PAX
Preço ￥13,300

Mínimo 2 PAX
Preço ￥34,500

Mínimo 2 PAX
Preço ￥34,800

Mínimo 2 PAX
Preço ￥44,000

Mínimo 2 PAX
Preço ￥34,500

Mínimo 2 PAX
Preço ￥54,000

Mínimo 2 PAX
Preço ￥45,000

©HAKKAISAN

提供：津南町観光協会

本事業は、令和元年度補正「インバウンド需要拡大推進事業費補助金」を活用した事業です。

Clica aqui
para mais
detalhes

Clica aqui
para mais
detalhes

Clica aqui
para mais
detalhes

Clica aqui
para mais
detalhes

Clica aqui
para mais
detalhes



Explore a natureza do País da Neve (Verão e Outono)

Explore a natureza do País da Neve (Verão e Outono)

INFORMAÇÃO GERAL

DESCRIÇÃO
Echigo Yuzawa é famosa enquanto uma estância de Ski, mas quando começar a explorar a cidade irá 
notar que está num ambiente ainda tradicional. Nesta excursão irá explorar a paisagem única do Japão 
através de passeios de bicicleta e utilizando o maior teleférico do mundo, onde poderá apreciar do topo da 
montanha a espetacular paisagem, que muda os seus tons consoante as estações do ano.

・Ponto de encontro/término é no seu alojamento. 
・Será providenciado um carro privado para a excursão.

11:00-13:00  Passeio de bicicleta pelo 
campo com uma refeição 
ligeira, com base na 
cozinha local

ITINERÁRIO

LOCALIZAÇÃO

NOTAS

13:10-15:30 Teleférico 
Yuzawa Kogen

Yuzawa

6 horas e 30 minutos 

Diariamente de ago. a nov.

Serviço privado de transferes, 
Almoço, Guia de língua inglesa

¥13,300

:

:

:

:

:

Passeios turísticos em 

D u r a ç ã o

Programação

Inc lusõ e s

P r e ç o

O tamanho do veículo depende do número de participantes.
O serviço de guia está incluído nesta excursão. 
O itinerário da excursão está sujeito a alterações ou cancelamentos em caso de acontecimentos inesperados, desastres 
naturais, condições meteorológicas adversas ou outras circunstâncias inevitáveis. 
Recomendamos que use roupa e calçado confortável para o passeio de bicicleta. 
Esta excursão não está apta para utilizadores de cadeira de rodas. 
Mínimo de 2 participantes para garantir a excursão.

・
・

・

・
・
・

・
・
・



Sake Japonês e Prova de Vinhos

Sake Japonês e Prova de Vinhos

O tamanho do veículo depende do número de participantes.
O serviço de guia não está incluído nesta excursão. Caso pretende contratar este serviço, informe-nos, o mesmo está sujeito 
a uma tarifa extra. 
O itinerário da excursão está sujeito a alterações ou cancelamentos em caso de acontecimentos inesperados, desastres 
naturais, condições meteorológicas adversas ou outras circunstâncias inevitáveis. 
Pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades locomotivas poderão ficar excluídas desta excursão. 
Mínimo de 2 participantes para garantir a excursão.
Participantes com suspeita de infeção de COVID-19 ou que se apresentem embriagados não serão permitidos nesta excursão. 
Os participantes terão de remover todos os acessórios antes de entrar na adega de sake (como por exemplo, colares, 
piercings, entre outros). 
Crianças com 10 anos ou mais novas não poderão participar nesta excursão.
Esta excursão não inclui almoço.

O Sake é uma bebida alcoólica única japonesa feita a partir de água e arroz, acreditando-se ser popular 
desde o século VIII. Recentemente, o sake começou a ser conhecido por todo o mundo, resultando num 
aumento da exportação de sake. Das cerca de 1000 adegas de sake no Japão, 10% estão situadas na região 
de Niigata. Nesta excursão, terá a oportunidade de saborear o sake enquanto conhece as suas origens.

・Ponto de encontro/término é no seu alojamento. 
・Será providenciado um carro privado para a excursão. 

9:50 -12:00

12:15-13:15

 Adega de Sake Shirataki 
(Visita à adega) 

Hora de almoço perto da 
estação de Echigo-Yuzawa 

13:35-14:15

14:45-15:45

Adega de Sake Aoki 

Adega de vinhos 
Agricole Echigo

Yuzawa, Minami-Uonuma 

7 horas e 45 minutos 

Diariamente 

Serviço privado de transferes

Serviço de guia, Almoço

¥34,500

:

:

:

:

:

:

Passeios turísticos em

D u r a ç ã o

Programação

Inc lusõ e s

Exclusões

P r e ç o

・
・

・

・
・
・
・

・
・
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Excursão de 1 dia a Tokamachi

Excursão de 1 dia a Tokamachi

O tamanho do veículo depende do número de participantes.
O serviço de guia não está incluído nesta excursão. Caso pretende contratar este serviço, informe-nos, o mesmo está sujeito a 
uma tarifa extra. 
O itinerário da excursão está sujeito a alterações ou cancelamentos em caso de acontecimentos inesperados, desastres 
naturais, condições meteorológicas adversas ou outras circunstâncias inevitáveis. 
Pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades locomotivas poderão ficar excluídas desta excursão. 
Mínimo de 2 participantes para garantir a excursão. 
Participantes com suspeita de infeção de COVID-19 ou que se apresentem embriagados não serão permitidos nesta excursão. 
Aquando da marcação da excursão, queira informar se tem alergias alimentares ou algum regime alimentar específico.
Esta excursão inclui almoço.

A cidade de Tokamachi possui uma abençoada e luxuriante paisagem natural, tal como as demais cidades 
de Niigata, mas não é tudo. A indústria de tecelagem, que começou durante os períodos de inverno, 
quando as condições para agricultura não eram favoráveis, desenvolveu-se e a cidade tornou-se numa 
das pr incipais áreas de produção têxti l do Japão. É também conhecida pelo festival de ar tes de 
Echigo-Tsumari que teve início no ano de 2000 e atualmente acontece a cada 3 anos, tornando-se numa 
atração onde é possível aproveitar a cultura mais tradicional, assim como, a arte contemporânea.

・Ponto de encontro/término é no seu alojamento. 
・Será providenciado um carro privado para a excursão.

9:00 -13:10

13:20-14:30

 Experiência de tecelagem ou de 
cozinha camponesa

Museu de Arte Contemporânea 
de Echigo Tsumari Satoyama, 
KINARE 

15:00-16:30 Centro 
Matsudai 
Noh butai 

・
・

・
 
・
・
・
・
・

Tokamachi 

9 horas e 30 minutos 

Diariamente 

Serviço privado de transferes, Almoço

Serviço de guia 

¥34,800

:

:

:

:

:

:

Passeios turísticos em

D u r a ç ã o
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Inc lusõ e s

Exclusões
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Excursão de 1 dia à Trienal de Arte de Echigo-Tsumari

Excursão de 1 dia à Trienal de Arte de Echigo-Tsumari

Em 1994 foi feita uma tentativa de mostrar o charme de Tokamachi através da arte. No ano de 2000, foi 
criado o festival de arte de Echigo-Tsumari que contou com artistas de 32 países e 153 obras de arte. 
Obteve mais de 150 mil visitantes que acabou por fazer com que se repita a cada 3 anos. Em 2018 o 
festival contou com mais de 500 mil visitantes.

Tokamachi 

10 horas  

Diariamente 

Serviço privado de transferes

Serviço de guia, Almoço

¥44,000

:

:

:

:

:

:

Passeios turísticos em

D u r a ç ã o
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・Ponto de encontro/término é no seu alojamento. 
・Será providenciado um carro privado para a excursão. 

O tamanho do veículo depende do número de participantes.
O serviço de guia não está incluído nesta excursão. Caso pretende contratar este serviço, informe-nos, o mesmo está 
sujeito a uma tarifa extra. 
O itinerário da excursão está sujeito a alterações ou cancelamentos em caso de acontecimentos inesperados, desastres 
naturais, condições meteorológicas adversas ou outras circunstâncias inevitáveis. 
Pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades locomotivas poderão ficar excluídas desta excursão. 
Mínimo de 2 participantes para garantir a excursão. 
Participantes com suspeita de infeção de COVID-19 ou que se apresentem embriagados não serão permitidos nesta excursão. 
Esta excursão não inclui almoço.
O itinerário pode sofrer alterações em consequência da localização do seu alojamento. 

9:00 -9:30

10:00-11:30

11:30-12:30

9:00 -9:30

10:00-11:30

11:30-12:30

 Set North for Japan (74º33’2”), For 
lots of Lost Windows
Museu de Arte Contemporânea de 
Echigo-Tsumari Satoyama, KINARE 
                                                           Hora de almoço nas proximidades da 
estação de Tokamachi 

ITINERÁRIO

LOCALIZAÇÃO

NOTAS

13:00-13:30

14:00-15:00

15:30-17:00

13:00-13:30

14:00-15:00

15:30-17:00

Casa da Luz 

Museu Hachi & Seizo 
Tashima do Livro de Arte 

Centro Matsudai Noh butai 

・
・

・
 
・
・
・
・
・



Excursão de 1 dia a Tsunan e Sakae

Excursão de 1 dia a Tsunan e Sakae

・Ponto de encontro/término é no seu alojamento. 
・Será providenciado um carro privado para a excursão.

Tsunan e Sakae são zonas regiões onde ocorrem grandes nevões e são pouco exploradas. A cultura e os 
costumes tradicionais continuam a ser praticados pelos residentes, mantendo a paisagem japonesa 
inalterada. É um lugar que pode chamar de casa! 

10:30-11:00

11:10-11:30

11:40-12:00

12:05-13:30

10:30-11:00

11:10-11:30

11:40-12:00

12:05-13:30

Templo Shohoin 

Ponte Sarutobi 

Ponte Mikura 

Hora de almoço em Moegi no Sato 

13:40-14:00

14:05-15:00

15:05-16:00

13:40-14:00

14:05-15:00

15:05-16:00

Ponte Maekura 

Cataratas Jabuchi 

Centro 
Akiyama-go Sogo, 
Tonenbo 

提供：津南町観光協会

Tsunan e Sakae  

7 horas e 30 minutos 

Diariamente, de mai. a out., 
dias úteis de nov. a abr.

Serviço privado de transferes

Serviço de guia, Almoço

¥34,500

:

:

:

:

:

:

Passeios turísticos em

D u r a ç ã o
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P r e ç o

O tamanho do veículo depende do número de participantes.
O serviço de guia não está incluído nesta excursão. Caso pretende contratar este serviço, informe-nos, o mesmo está 
sujeito a uma tarifa extra. 
O itinerário da excursão está sujeito a alterações ou cancelamentos em caso de acontecimentos inesperados, desastres 
naturais, condições meteorológicas adversas ou outras circunstâncias inevitáveis. 
Pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades locomotivas poderão ficar excluídas desta excursão. 
Mínimo de 2 participantes para garantir a excursão. 
Participantes com suspeita de infeção de COVID-19 ou que se apresentem embriagados não serão permitidos nesta excursão. 
Esta excursão não inclui almoço.

・
・

・

・
・
・
・

INFORMAÇÃO GERAL
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Excursão de 1 dia a Minakami

Excursão de 1 dia a Minakami

A cidade de Minakami está rodeada de montanhas e fontes hídricas onde é possível aproveitar o encanto 
da paisagem a cada estação. É também uma área onde é possível praticar atividades ao ar livre, como 
montanhismo, desportos aquáticos e muito mais. Para além da natureza estonteante, em Michi-no-eki 
“Takumi no sato” é possível experimentar o artesanato local. 

・Ponto de encontro/término é no seu alojamento. 
・Será providenciado um carro privado para a excursão. 

O tamanho do veículo depende do número de participantes.
O serviço de guia não está incluído nesta excursão. Caso pretende contratar este serviço,  informe-nos, o mesmo está sujeito a uma 
tarifa extra. 
O itinerário da excursão está sujeito a alterações ou cancelamentos em caso de acontecimentos inesperados, desastres naturais, 
condições meteorológicas adversas ou outras circunstâncias inevitáveis. 
Pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades locomotivas poderão ficar excluídas desta excursão. 
Mínimo de 2 participantes para garantir a excursão. 
Participantes com suspeita de infeção de COVID-19 ou que se apresentem embriagados não serão permitidos nesta excursão. 
Esta excursão não inclui almoço.
Crianças até aos 12 anos terão de se fazer acompanhar de um adulto, para jovens entre os 13 e os 18 anos é necessário autorização 
escrita de um progenitor ou tutor legal.
Para cada tipo de excursão existe vestimenta obrigatória que será indicada aquando do agendamento da mesma. 
A disponibilidade para a(s) experiência(s) será informada aquando da marcação. Por favor indique qual das opções é a pretendida.

・
・

・

・
・
・
・
・

・
・

M a n h ãM a n h ã Atividade 
Verão:Trekking 
Winter:Caminhada com 
raquetes de neve 

T a r d eT a r d e Michi-no-eki “Takumi no 
sato”
*várias atividades disponíveis 

Minakami 

9 horas 

Diariamente, de mai. a out., 
dias úteis de nov. a abr.

Serviço privado de transferes

Serviço de guia, Almoço

¥45,000

:

:

:

:

:

:
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Excursão de 1 dia a Tsubame-Sanjo

Excursão de 1 dia a Tsubame-Sanjo

ITINERÁRIO

LOCALIZAÇÃO
・Ponto de encontro/término é no seu alojamento. 
・Será providenciado um carro privado para a excursão.

Por mais de 400 anos que Tsubame-Sanjo tem sido uma área de forte crescimento de manufaturas, 
sendo atualmente reconhecida cidade do ramo, produzindo os talheres utilizados para as cerimónias do 
Prémio Nobel. Ainda hoje existem muitos lugares onde é possível observar a mestria artesanal. Todos os 
anos tem lugar o Festival Fabril de Tsubame-Sanjo, que conta com mais de 100 participantes, que exibem 
tanto os seus produtos, como a sua mestria ao público.

NOTAS

10:3010:30 11:4 511:4 5Gyokusendo Almoço em Meidi-ya ou em Tsubamesanjo Italian Bit 

Excursão Estrada Real Excursão YahikoExcursão Experiência
13:15  Museu Materiais 
          Industriais de 
          Tsubame 
 

14:30-15:45  Visita à Fábrica 
                  Suwada Open 
                  Factory

13:15 Tadafusa

14:30-16:30  Sanjo Blacksmith Dojo 

14:45-16:00  Tojiro 
13:15 Templo Yahiko 

O tamanho do veículo depende do número de participantes.
O serviço de guia não está incluído nesta excursão. Caso pretende contratar este serviço, informe-nos, o mesmo está sujeito a uma tarifa extra. 
O itinerário da excursão está sujeito a alterações ou cancelamentos em caso de acontecimentos inesperados, desastres naturais, condições 
meteorológicas adversas ou outras circunstâncias inevitáveis. 
Pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades locomotivas poderão ficar excluídas desta excursão. 
Mínimo de 2 participantes para garantir a excursão.
Participantes com suspeita de infeção de COVID-19 ou que se apresentem embriagados não serão permitidos nesta excursão. 
Pode escolher entre gastronomia japonesa ou gastronomia italiana para o almoço. Por favor confirme a sua escolha aquando do agendamento. 
A unidade fabril a visitar poderá ser diferente da solicitada e poderá ser alterada, dependendo do dia da semana.

・
・
・

・
・
・
・
・

Tsubame, Sanjo, Yahiko

10 horas e 30 minutos  

Diariamente (excursão experiência 
não está disponível à segunda-feira)

Serviço privado de transferes, Almoço

Serviço de guia 

¥54,000

:

:

:

:

:

:
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