8º INTERCÂMBIO DA AMIZADE – JAPÃO
Viajaremos o Japão de norte (Hokkaido) a sul (Kumamoto), passando por Tokyo, Sapporo, Kumamoto, Hiroshima,
Miyajima, Wakayama, Osaka, Kobe, Kyoto, Tokyo.
Participem!!! É uma oportunidade de conhecer a cultura e os costumes do Japão!
Será uma viagem inesquecível!

☆ Nome do Evento: FUREAI NIHON NO TABI
☆ Promoção:
CENTRO BRASILEIRO DE LÍNGUA JAPONESA (CBLJ)
☆ Agência de Turismo: Agência ALFAINTER TURISMO LTDA.
☆ Objetivos:
- Propiciar aos adolescentes, estudantes de língua japonesa, um contato profundo com a cultura de seus
antepassados e oferecer a oportunidade de utilizarem e aperfeiçoarem o idioma (principalmente conversação).
- Despertar nos estudantes a importância da amizade entre o Brasil e o Japão e conscientizá-los de que
futuramente serão importantes no processo de fortalecimento da amizade entre os dois países.
☆ Período: 29 de junho a 27 de julho de 2020 – 29 dias
☆ Taxa: Aproximadamente US$ 8.200,00
* Devido ao período de Olimpíadas haverá um aumento na taxa da viagem. Isto ocorreu, pois não foi

possível obter a estadia no habitual Olimpic Center de Tokyo. Os alunos, portanto, se hospedarão no hotel
durante este período.
Inclui passagem aérea (ida-volta),transporte terrestre, hospedagem, refeições, seguro de viagem internacional,
despesas para o preparativo do programa, camisetas, custo reunião de orientação 2 a 3 vezes (não está inclusa a
despesa de transporte para participar destas reuniões), presente para as entidades a serem visitadas.

Não estão inclusas as despesas da emissão do passaporte e o do visto.

※Os que possuem dupla nacionalidade não poderão utilizar o rail pass, portanto haverá diferença de preço que
será cobrado à parte.
☆ Requisitos:
- Ser aluno de escola japonesa(associada ao CBLJ), fisicamente e psicologicamente saudáveis, ambos os sexos, e
qualquer descendência.
- Estar estudando japonês há mais de 3 anos e possuir nível básico de japonês(Nihongo Nouryoku Shiken acima
do N5) e é obrigatória a apresentação da carta de recomendação da escola japonesa, atestando a idoneidade do
aluno.
- Alunos nascidos entre 2002 e primeiro semestre de 2005.
- Ter disponibilidade de participar de um curto seminário (Intercâmbio da Amizade) para uma pré avaliação e
maior integração entre os participantes. O seminário “Intercâmbio da Amizade” será realizado nos dias 20 a
24/01/2020 em São Paulo.
☆ Vagas: de 40 a 42 pessoas. (se for menos de 25 alunos haverá possibilidade de cancelamento do evento).
☆ Acompanhante: 2 guias professores que serão selecionados pela diretoria do Centro Brasileiro de Língua
Japonesa e um guia local da agência Alfainter-Japão.
☆ Período de Inscrição: 12 de agosto a 13 de setembro , aqui no CBLJ de segunda a sexta das 9:00 hs às 18:00 hs.
(efetuem a inscrição com antecedência).
☆ Inscrição: Preencher o formulário de inscrição e enviar para o nosso escritório: Rua Manoel de Paiva, 45 – Vila
Mariana – São Paulo – SP – Cep.04106-020 juntamente com a carta recomendação da escola. E se o número de
interessados for maior que o número de vagas, o CBLJ fará uma avaliação dos documentos de inscrição e
posteriormente faremos uma entrevista (aos alunos que moram longe, esta entrevista poderá ser efetuada por
telefone).
Ficha de inscrição + Carta de recomendação da escola: fazer download de nosso site www.cblj.org.br
Realizaremos a primeira reunião com todos os aprovados no dia 26/10/2019 (sábado). Nesta ocasião os
interessados assinarão o contrato elaborado pela agência de turismo.

☆ Pagamento: Os alunos selecionados deverão efetuar um depósito no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) até
o dia 18/11/2019 e o restante deverá ser pago até o mês de fevereiro de 2020. Todo o pagamento deverá ser
efetuado diretamente para a agência de turismo Alfainter.
Tendo em vista que as despesas do grupo são elevadas e pré-programadas, independente do motivo do
cancelamento, esse valor do depósito não será devolvido. Esperamos poder contar com a compreensão de todos.
☆Programa: Segue abaixo o roteiro de viagem. Porém, salientamos que a programação poderá sofrer algumas
alterações e esperamos poder contar com a compreensão de todos.

PROGRAMA 8º FUREAI NIHON NO TABI-2020
Data
1

Junho

2
3

Julho

29
(Seg)
30
(Ter)
01
(Qua)

4

02
(Qui)

5

03
(Sex)

6
7

04
(Sab)
05
(Dom)

Programação

Acomodação

Apresentaçao a sede do CBLJ e apos cerimonia, traslado ao aeroporto de Guarulhos.
Emirates Airlines - Embarque de Guarulhos com destino a Dubai. Conexao para Narita
(Tokyo).
Chegada em Narita (Tokyo), passagem pela imigraçao, enviar malas via takkyubin para
APU em Oita. Traslado para o hotel.
Traslado ao aeroporto de Haneda (Tokyo) para embarque a Shin-Chitose (Hokkaido).
City tour em Sapporo (Kaitaku-mura, Tokeidai, Oodori Kouen, Ramen Kyouwakoku,
Shiroi Koibito Factory). Apos o tour, traslado ao hotel.
Traslado ao aeroporto para embarque em Shin-Chitose com desitno a Kumamoto . Chegada e
traslado de onibus para visita ao Kumamoto Kokusai Kouryu Kyoukai e encontro com as
famílias do Home stay, seguindo as suas respectivas residencias.
Kumamoto: Dia com as famílias em Home stay.
Kumamoto: Dia com as famílias em Home stay.

8

06
(Seg)

Traslado de Kumamoto para Oita de onibus.
Ida a Universidade Ritsumeikan Asia Taiheiyou (APU) onde sera dada a orientaçao em relaçao
a acomodaçao no local e, apos a orientaçao, visita ao campus da universidade.

9

07
(Ter)

City tour em Beppu (Monte Takasaki, Umi-jikoku).
Apos o almoço, retorno a universidade. Jantar de intercambio no restaurante da universidade.

10

08
(Qua)

11

09
(Qui)

12

10
(Sex)

13
14

11
(Sab)
12
(Dom)

15

13
(Seg)

16

14
(Ter)

17

15
(Qua)

Dia de traslado Enviar malas via takyubin para hotel em Kobe.
Traslado de Beppu para Hiroshima, em seguida traslado para Miyajima guchi e traslado de
ferry para Miyajima. City tour em Miyajima (Miyajima, Itsukushima Jinja).
Traslado para o hotel.
( Início da utilização do Rail
Pass)
Traslado de ferry para Hiroshima.
City tour em Hiroshima (Parque Memorial da Paz, Museu da Bomba, Museu Memorial da
Paz).
Apos o almoço, visita ao High School Hiroshima Kenritsu Gion Kita para intercambio (festa
de boas-vindas, visita as salas de aula, experiencia com shodou, experiencia nos clubes).
Apos o intercambio traslado para o hotel.
( 2º dia da utilização do Rail
Pass)
Dia de traslado Traslado de onibus e trem para Wakayama, no meio do roteiro passeio em
Ilha Ookuno (ilha dos coelhos).
Apos o passeio traslado de onibus e trem bala para Wakayama.
Traslado de onibus para visita ao Big Ai Kokusai Kouryu Kyoukai, encontro com as famílias
do Home stay. Transferencia para as respectivas casas. ( 3º dia da utilização do Rail Pass)
Wakayama: Dia com as famílias em Home stay.

( 4º dia da utilização do Rail Pass)

Wakayama: Dia com as famílias em Home stay.

( 5º dia da utilização do Rail Pass)

Apos o cafe da manha apresentaçao no Big Ai Kokusai Kouryu Kyoukai.
Traslado de onibus para Osaka.
City tour em Osaka (Castelo de Osaka, Shinsai Bashi, Doutonbori)
Apos o tour traslado para hotel em Kobe.
( 6º dia da utilização do Rail
Pass)
Apos o cafe da manha, traslado para Kyoto em onibus.
City tour em Kyoto (Templo Kinkakuji, Templo Tenryuji, Santuário Fushimi Inari Taisya,
Sanjusangendou,Templo Kiyomizu dera)
(Fim do período de utilização do Rail
Pass)
Dia de traslado Traslado de Kyoto para Nara em onibus.
City tour em Nara (Templo Toudaiji, Parque Nara Kouen).

A bordo
Narita:
Marroad International
Hotel Narita
Sapporo：
Hotel Mystays
Sapporo Susukino
Kumamoto:
Home stay
Kumamoto:
Home stay
Kumamoto:
Home stay
Oita:
Universidade
Ritsumeikan Asia
Taiheiyou (APU)
Oita:
Universidade
Ritsumeikan Asia
Taiheiyou (APU)
Miyajima:
Miya Rikyu

Hiroshima:
Hotel New Hiroden

Wakayama:
Home stay
Wakayam:
Home stay
Wakayama:
Home stay
Kobe:
Hotel Pearl City Kobe
Kyoto:
Hotel Kuu Kyoto
Tokyo:
Sakura Hotel Nippori

Apos o almoço traslado de Nara para Shin-Osaka. Traslado de Shin-Osaka para Tokyo de Trem
Bala. Traslado de onibus para Sakura Hotel Nippori
(Não utilização do Rail
Pass)
18
19
20
21
22

16
(Qui)
17
(Sex)
18
(Sab)
19
(Dom)
20
(Seg)

City tour em Tokyo (Harajuku, Shibuya, Ginza, Yushima Tenjin)
City tour em Tokyo (Unvercidade Kokushikan, Akihabara)
Dia livre Opcional tour : Dia todo Fuji-Q High Land (somente aos interessados ).
Dia livre
Dia livre OP tour : Dia todo Tokyo Disneyland (somente aos interessados ).

Tokyo:
Sakura Hotel Nippori
Tokyo:
Sakura Hotel Nippori
Tokyo:
Sakura Hotel Nippori
Tokyo:
Sakura Hotel Nippori
Tokyo:
Sakura Hotel Nippori
Tokyo:
Sakura Hotel Nippori

23

21
(Ter)

Traslado para Yokohama em onibus.
City tour em Yokohama: manha: Museu da Imigraçao, Bairro Chines (Chuuka gai). tarde:
Centro de Reciclagem de Tsurumi.
Após o tour retorno para Sakura Hotel Nippori.

24

22
(Qua)

City tour em Tokyo (Tokyo Sky Tree, Asakusa, Odayba)

Tokyo:
Sakura Hotel Nippori

25

23
(Qui)

City tour em Tokyo (Shinjyuku)
A tarde livre OP tour : visitar ao GHIBLI no Mori (somente quem ter interesse).

Tokyo:
Sakura Hotel Nippori

(Dia do mar)
Dia livre

Tokyo:
Sakura Hotel Nippori

26

24
(Sex)

(Dia da abertura do Jogos Olímpicos de Tokyo em 2020 – Dia dos
Esportes)

27

25
(Sab)

Limpeza geral e arrumaçao das bagagens.

Tokyo:
Sakura Hotel Nippori

28

26
(Dom)

Manha: traslado de onibus para Aeroporto de Narita(Tokyo), Almoço no aeroporto,
embarque para Dubai

A bordo

27
(Seg)

Manha: transito em Dubai. Chegada em Guarulhos e dispersao do grupo.

29

Este itinerário está sujeito a alterações devido às circunstâncias de tempo e condições de tráfego do dia.

