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Japão Espiritual 
13 Dias / 12 Noites 

Saída: Terças-Feiras  

32 anos de experiência e qualidade! 

Conheça um Japão espiritual visitando templos e santuários.  Terra do sol nascente, das gueixas, samurais e com uma 
culinária diferenciada, o Japão parece extremamente moderno, mas viajar ao redor dele oferece inúmeras oportunidades 
para se conectar com a cultura tradicional do país. Passe a noite em um ryokan, dormindo em futons e tapetes de tatame. 
O Japão tem o poder de encantar até mesmo o viajante mais viajado. 

 
1º Dia – Terça-feira - ... / Tokyo  
Chegada ao aeroporto de Tóquio (Narita-NRT,70km) e após os trâmites de imigração e alfândega, recepção por um 

assistente (idioma espanhol) que auxiliará o embarque no Airport Bus (serviço regular de ônibus compartilhado). Chegada 
ao hotel e hospedagem a partir das 14h00. 
 
Nota importante: Se o aeroporto de chegada for Haneda (HND, 18km), haverá um suplemento por passageiro. Traslado 

será efetuado em carro privativo (taxi). 
 
No dia da chegada, às terças-feiras, no hotel há uma mesa de informações com um guia em espanhol das 14h00 até as 
22h00.   
  
2º Dia – Quarta-feira - Tokyo 

Café da manhã no hotel. Saída às 08h20 com guia local (idioma espanhol) para passeio de meio dia, em grupo, pela 
cidade. Visita à Praça do Palácio Imperial (sem entrada no Palácio), Santuário Meiji, Templo de Senso-ji, rua 
comercial Nakami-se. Término do tour às 13h00 em Ginza. (Ginza é uma das principais áreas comerciais da cidade, 
repleta de boutiques de luxo, além de bares de coquetéis e sushi sofisticados. Para os passageiros que desejarem retornar 
ao hotel, o guia explicará como fazer.  Tarde livre. 
 

Tour opcional à tarde por Tokyo. (sujeito à disponibilidade, somente comprado localmente). 

Os passeios serão em transporte público e caminhando. Alguns dos lugares visitados:  
Odaiba, ilha artificial com edifícios futuristas que conta com uma vista espetacular para a baía de Tokyo; 
Bahía de Tokio, passeio no ônibus aquático desde Odaiba até o Cais de Hinode; 
Yebisu Garden Tower Place, construído no antigo local da cervejaria Yebisu, é um importante complexo de 
entretenimento num bairro moderno e sofisticado no centro de Tokyo; 
Cruce Scramble en Shibuya, é a travessia de pedestres mais movimentada do mundo com até 3.000 pessoas 
atravessando por vez. Três grandes telas de TV montadas em prédios próximos dão vista para o cruzamento. Terminado o 

tour o guia acompanhará os passageiros até o hotel. Hospedagem.  
 
3º Dia – Quinta-feira - Tokyo / Hakone / Tokyo 
Café da manhã. Saída às 07h50 em ônibus com guia local (idioma espanhol), em grupo, para visita à Hakone.  
Passeio de barco pelo Lago Ashi de onde é possível ter uma magnífica vista do Monte Fuji (dependendo das condições 
climáticas). Passeio ao Vale do Inferno de Owakudani, região vulcânica responsável por atrair as pessoas por conta 

do “kuro tamago” ou ovo negro. A coloração é causada pelas águas compostas por enxofre. A lenda antiga diz que se uma  

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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pessoa o comer, prolongará sua vida por mais sete anos. Almoço incluído em restaurante local. Também visitaremos 

o museu ao ar livre de Hakone. O destaque são suas belas e divertidas esculturas a céu aberto. Retorno ao hotel por 
volta das 17h00/18h00 e hospedagem. 

 
NOTA IMPORTANTE: Caso o barco não opere devido às condições climáticas, como alternativa visitaremos o Templo de 
Hakone Sekisho-ato (local importante para a história do transporte e comunicação durante o período Edo). Dependendo 
da quantidade de gás expelida pelo vulcão, a visita ao Vale Owakudani não será permitida. Nesse caso será substituída. 
 
4º Dia –Sexta-feira – Tokyo / Kyoto / Nara / Kyoto 
Café da manhã. Saída do hotel às 08h15 com guia local (idioma espanhol), em grupo, para a estação de trem de 

Tokyo. Às 09h20, embarque no trem bala Nozomi #217 com destino a Kyoto. Chegada às 11h32, recepção pelo guia 
(idioma espanhol) e início do tour (em grupo) para conhecer Nara.  
Visita ao templo budista Todai-ji, classificado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Foi construído na antiga 
capital do Japão e é famoso por abrigar a maior estátua de bronze do Buda do mundo. Visita ao Parque de Nara, 
onde o visitante poderá interagir com os veados que circulam livremente pela área e são considerados sagrados. Tempo 
livre para almoço na região da estação de trem de Nara (não incluído). Depois, visita ao Templo Fushimi Inari, situado 
na base do Monte Inari, o que o destaca é uma infindável sequência de “torii”, portão tradicional japonês ligado à tradição 

xintoísta, formando um longo corredor de visual impressionante em torno de belas trilhas. Chegada ao hotel em Kyoto por 
volta das 18h30/19h00. Hospedagem. 
 
NOTA IMPORTANTE: Uma bagagem será transportada separadamente em um veículo, de Tokyo a Kyoto. É permitido 
apenas 1 (uma) mala por pessoa de até 23kg. Para bagagem extra, será cobrado suplemento. Neste dia sugerimos viajar 
com uma mala pequena com roupas e pertences pessoas para passar uma noite em Kyoto já que a mala pode não chegar 

nessa noite. 
 
5º Dia – Sábado - Kyoto 
Café da manhã. Saída do hotel às 08h20, com guia local (idioma espanhol), em grupo, para passeio de dia inteiro pela 
cidade de Kyoto. Visita ao Tenryu-ji com seu belo jardim japonês, ao Bosque de bambus de Sagano, em Arashiyama 
(O bosque é conhecido como uma das atrações naturais mais incríveis e fotografas no Japão), ao templo dourado de 
Kinkaku-ji, onde todo o pavilhão, exceto o andar térreo, está coberto de folha de ouro puro. Almoço incluído em um 

restaurante local. Em seguida, visita ao Templo Sanjusangendo que conta com mil estátuas de Kannon, deus da 
compaixão. Por último, passeio pelo bairro de Gion, região antiga de Kyoto onde vivem a maioria das gueixas da cidade. 
Retorno ao hotel por volta das 17h00/17h30 e hospedagem. 

 
6º Dia – Domingo - Kyoto 
Café da manhã e dia livre para atividades pessoais. 
Sugerimos passeio opcional a Hiroshima & Miyajima.  

Saída do hotel às 07h45, com guia local (idioma espanhol), em grupo, para a estação de trem de Kyoto. Saída do trem 
bala Nozomi #3 às 08h26 com chegada prevista em Hiroshima às 10h00. Início do tour, em transporte público. Visita ao 
Santuário Itsukushima na Ilha de Miyajima, um dos lugares mais fotografados do Japão, famosa pelo grande torii 

vermelho que serve de entrada para o santuário (almoço não incluído). Visita ao Parque Memorial de Hiroshima e 
Cúpula da Bomba Atómica. Retorno à estação de trem de Hiroshima para embarque com destino a Kyoto no trem bala 
Nozomi #52 com partida às 17h57 e chegada prevista às 19h37. O tour termina na estação de Kyoto. Traslado ao hotel 
“por conta própria e hospedagem.   
 

7º Dia – Segunda-feira – Kyoto/Kanazawa 
Café da manhã. Saída do hotel às 08h00, com guia local (idioma espanhol), em grupo, para o traslado à estação de trem 
para embarque com destino a Kanazawa. Saída do trem express Thunderbird #7 às 08h40 com chegada prevista às 

11h00. Visita com guia local (idioma espanhol), em grupo ao Mercado Omicho (mercado animado onde é vendido 
pescados, mariscos, verduras, etc.), Bairro Higashichaya, Jardín Kenrokuen (um dos jardins mais famosos do Japão). 
Tempo livre para almoço no Mercado Omicho (almoço não incluído). Após o termino do passeio, traslado ao hotel por volta 
das 17h00 e hospedagem. 

 
NOTA IMPORTANTE: Uma bagagem será transportada separadamente em um veículo, de Kyoto ao hotel em  Nagoya. É 
permitido apenas 1 (uma) mala por pessoa de até 23kg. Para bagagem extra, será cobrado suplemento. Neste dia 
sugerimos viajar com uma mala pequena com roupas e pertencentes pessoais para as noites em Kanazawa e Gero. 
 
8º Dia – Terça-feira – Kanazawa/Shirakawago/Takayama/Gero 

Café da manhã. Saída do hotel às 08h15 com guia local (idioma espanhol), em grupo, para visita à Shirakawago com suas 
casas ao estilo Gasshozukuri. Em seguida, partida para Takayama e visita ao bairro histórico Kamisannomachi com 
suas tendas de recordações e casas de sakê. Almoço incluído em um restaurante local. Visita ao Yatai Kaikan, onde 
ficam expostas as carroças para o Festival de Takayama. Traslado ao ryokan em Gero para hospedagem ao estilo japonês 
com jantar incluído. 
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Observação: * O ryokan em Gero dispõe de banhos em águas termais. O local possui áreas exclusivas tanto para homens 

quanto para mulheres. Tradicionalmente não se permite a entrada de pessoas com tatuagens chamativas devido a 
associação com a máfia japonesa. 

 
9º Dia – Quarta-feira – Gero/ Nagoya 
Café da manhã. Saída do hotel às 08h15 e caminhada até a estação de Gero para embarque no trem expresso  
Wideview Hida #4 com destino a Nagoya. Chegada prevista às 10h30 e saída com guia local (idioma espanhol), em grupo, 
para visita ao Museu Comemorativo de Tecnologia e Industria da Toyota. (almoço não incluído em um dos 
restaurantes do museu). Visita à atração mais famosa da cidade, o Castelo de Nagóia (exceto a Torre da Homenagem) e 
seus jardins. Após visita ao Palácio Honmaru Goten, com portas e paredes de papel belamente pintadas. Por volta das 

17h00, chegada ao hotel em Nagoya e hospedagem.  
 
10º Dia – Quinta-feira – Nagoya / Ise / Toba 
Café da manhã. Saída do hotel às 08h00, de ônibus com guia local (idioma espanhol), em grupo, com destino a Ise 
(aproximadamente 02h00 de viagem). Visita às ruas de Oharaimachi e Okage-Yokocho com uma atmosfera do tempo 
dos samurais e ao Santuário de Ise, da deusa do sol Amaterasu-omikami, um dos mais importantes do país da religião 
xintoísta. Em Ise também visita à cabana de Ama. “As Amas” são mulheres mergulhadoras profissionais que pescam da 

maneira tradicional. O almoço incluído com mariscos e peixes pescados e cozidos por pelas. Não há comida alternativa, 
caso não queira essa opção de almoço, terá que providenciar algo no passeio anterior, na Rua Oharaimachi. No caminho 
para Toba, visita à Ilha das Pérolas Mikimoto (demonstração e museu sobre cultivo de pérolas / loja de pérolas). Em 
caso de mau tempo, a demonstração das mergulhados poderá ser suspensa. Por volta das 16h30, chegada ao hotel em 
Toba e hospedagem. Jantar incluído. 
 

NOTA IMPORTANTE: Uma bagagem será transportada separadamente em um veículo, de Nagoya ao hotel em  Osaka. É 
permitido apenas 1 (uma) mala por pessoa de até 23kg. Para bagagem extra, será cobrado suplemento. Neste dia 
sugerimos viajar com uma mala pequena com roupas e pertencentes pessoais para as noites em Toba e Nachi-Katsuura. 
 
11º Dia – Sexta-feira – Toba / Ise / Kumano / Nachi-Katsuura 
Café da manhã. Saída do hotel às 08h30, de ônibus com guia local (idioma espanhol), em grupo, para conhecer 
Meotoiwa, duas rochas no mar atadas por uma corda e que marcam o lugar sagrado da chegada dos deuses.  

Em Kumano, visitaremos Onigajo um conjunto de espetaculares formações rochosas e grutas esculpidas pelo mar e pelo 
vento. À tarde, faremos um trekking (2h de duração) até chegar ao Caminho de Kumano (Kumano Kodo), patrimônio da 
Humanidade, desde Daimonzaka até a Cascata de Nachi. Visita ao Santuário Kumano Nachi, um dos três grandes 

santuários de Kumano e rota de peregrinação da religião xintoista. Almoço incluído em restaurante local. Visita ao 
templo Seigantoji e a cascada de Nachi com altura de 133m. Chegada ao ryokan em Nachi-Katsuura por volta das 
17h00, hospedagem ao estilo japonês com jantar incluído. 
 

É possível desfrutar das águas termais no Ryokan. O banho é separado para mulheres e homens e normalmente os hotéis 
e ryokans não permitem pessoas com tatuagens (já que são associadas à máfia japonesa). 
 
NOTA IMPORTANTE: o programa inclui um trekking de nível moderado (muitas subidas e descidas) em Kumano e Nachi-
Katsuura. Necessário usar roupas e sapatos adequados para a atividade. 
 

12º Dia – Sábado - Nachi-Katsuura / Koyasan / Osaka 
Café da manhã. Saída às 08h15, de ônibus com guia local (idioma espanhol), em grupo, com destino a Koyasan (aprox. 
03h45 de viagem). Chegada a Koyasan e almoço vegetariano incluído “Shojin-ryori”, depois experiência de 
meditação em um dos monastérios budistas “Shukubo”.À tarde visita ao complexo de templos de Danjo Garan e 
ao templo de Kongobuji, sede da escola de Shingon do budismo e ao cemitério de Okunoin em um bosque de 
cedros milenários.Saída em direção a Osaka (aprox. 02h00 de viagem). Chegada por volta das 18h15 e hospedagem.  

 

13º Dia – Domingo – Osaka / ... 
Café da manhã. Check-out até às 11h00. Em horário oportuno, traslado em ônibus, Airport Bus (serviço regular de ônibus 
compartilhado), sem assistência, ao aeroporto (ou para o aeroporto de Kansai-KIX, 50km ou para o aeroporto de Itami-
ITM, 19km). Chegada ao aeroporto e fim dos nossos serviços.  
 
No dia anterior, o guia entregará aos passageiros os tickets do traslado do Airport Bus. 
Os ônibus para o aeroporto saem do terminal que está ao lado do hotel Sheraton Miyako a cada 30 minutos para  

 
os 02 aeroportos, de Kansai e Itami. 
O aeroporto de Kansai está a 50 minutos de distância e o Itami está a 40 minutos.    
O primeiro ônibus parte às 06h30 da manhã em direção ao aeroporto de Kansai. 
Se a partida do voo for antes das 08h30 de uns dos aeroportos, será necessário traslado privado (consulte-nos sobre 
adicional)  
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OPÇÃO 1 

Cidade Noites Hotel Tipo de Acomodação Categoria 

Tokyo 3 
Hotel New Otani Tokyo 

ou similar 
Garden Tower Twin 

Primeira 
Superior 

Kyoto 3 
Kyoto Tokyu Hotel  

ou similar  
Superior Twin 

Primeira 

Superior 

Kanazawa 1 
Kanazawa Tokyu Hotel 

ou similar 
Standard Twin Primeira 

Gero 1 

Ryokan Suimeikan 
(edificio “Hisenkaku” o 

“Sansuikaku”) 

Standard em estilo 

japonês com futon 

(camas japonesas)** 

Primeira 

Nagoya 1 
Hotel Nikko Style Nagoya 

ou similar  
Deluxe Twin Primeira 

Toba 1 
Toba Hotel International 

ou similar 
Harbor View Twin Primeira 

Nachi-Katsuura 1 

Ryokan Katsuura Gyoen 

ou similar 
 

Standard em estilo 

japonês com futon 

(camas japonesas)*** 

Primeira 

Osaka 1 
Sheraton Miyako Hotel 

ou similar 
 

Premium Twin ou 

Premium Comfort Twin 
 

Primeira 
Superior 

 

Saída 

 

Quarto Duplo 
Por pessoa em US$ 

  

 

Quarto Triplo 
Por pessoa em US$ 

 

 

Quarto Individual 
Por pessoa em US$ 

 

 

18Abr'23 
4.112 3.907 5.399 

 

04Abr'23 
 04Jul'23 

4.215 4.008 5.605 

 

06 e 20Jun'23 
 

3.907 3.701 4.987 
 

18Jul'23  
15 e 22Ago'23 

 

4.009 3.804 5.193 

 

25Jul'23 
 

4.112 3.907 5.399 

05 e 19Set'23  
03Out'23 

4.215 4.008 5.605 

 

19* e 26Mar'24* 
 

4.318 4.112 5.810 

              *19 e 26Mar´24 é a época do Sakurá - Saída do tour Florada das Cerejeiras. 
              ** Este Ryokan dispõe de acomodações semi-japonês/semi-ocidental com camas ocidentais. 
               *** Este Ryokan não dispõe acomodações com camas ocidentais. 
Em caso de mudanças da taxa de câmbio, os preços acima mencionados poderão sofre reajustes na confirmação da reserva. 
(Atualização cambial em 10/03/23 Yen x USD) 
 

O que inclui: 
- 12 (doze) noites de hospedagem com café da manhã (Check in 14h00 e check out 12h00); 
- 06 (seis) almoços e 03 (três) jantares sendo 02 em estilo japonês e 1 ao estilo ocidental (sem bebidas); 

- Assistência em idioma espanhol para embarque no Airport Bus de chegada em Tokyo (No 1º dia); 
- Assistência em idioma espanhol do hotel de Tokyo para estação de Tokyo (No 4º dia); 
- Traslados entre as cidades de ônibus ou trem de acordo com o itinerário; 
- Guia acompanhante em idioma espanhol durante todos os passeios em grupo; 
- Entrada aos monumentos e locais a serem visitados, conforme mencionados no roteiro 

- Bilhetes de trem em classe turística com assentos reservados (emitidos e entregues pelo fornecedor local); 
Trem bala Nozomi de Tokio a Kioto.  
Trem express Thumderbird de Kioto a Kanazawa.  
Trem express Hida de Gero a Nagoya.  
- Transporte das bagagens nos trechos de Tokyo a Kyoto, Kyoto a Nagoya e Nagoya a Osaka, conforme roteiro; 
- Seguro viagem válido por 13 (treze) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até 64 anos de idade. 
Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. 

 
Importante:  
Só será permitido 1 mala por pessoa com até 23kg no circuito. 
Dependendo do número total de passageiros e da data da viagem poderá ser usado transporte público ou ônibus privado. 
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No Japão há poucos quartos com cama de casal. Esse tipo de acomodação estará sujeito à disponibilidade. Caso não 
esteja disponível, os passageiros serão acomodados em quarto com duas camas de solteiro. O quarto com cama de casal 

pode ser menor do que o com 02 camas. 
Acomodação em triplo é constituída de duas camas de solteiro e uma cama extra de montar. 
Acomodação individual é constituída de um quarto com cama de solteiro e o quarto pode ser menor que o duplo. 
 
 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 

- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 

Serviços opcionais / Suplementos 

POR PESSOA – EM USD 
 

 01 pessoa 02 pessoas 03 pessoas 
 

Suplemento traslado de chegada do aeroporto de Tokyo 
- Haneda, de Taxi, sem assistência para hotel em Tokyo  

 

48 48 48 

Suplemento para traslado de chegada privativo do 
aeroporto de Tokyo - de Narita para Hotel em Tokyo  

 

512 304 200 

Suplemento para traslado de chegada privativo do 
aeroporto de Tokyo - de Haneda para Hotel em Tokyo  

 

351 219 152 

Suplemento para “up grade” no hotel em Kioto para as 
03 noites de hospedagem em apartamento premium  

 

95 95 95 

 

Tour opcional a Hiroshima  - regular compartilhado, 
 em grupo (Sujeito a disponibilidade) 

 

358 358 358 

 

Suplemento para traslado de saída privativo do hotel em 
Osaka para o aeroporto de Osaka - Kansai (KIK) 

  

512 265 170 

Suplemento para traslado de saída privativo do hotel em 
Osaka para o aeroporto de Osaka (ITM) 

 

 

418 219 143 

                                   *Suplemento para traslado privativo inclui assistência em idioma espanhol. 
OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e 
alteração sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano. 

Em caso de mudanças da taxa de câmbio, os preços acima mencionados poderão sofre reajustes na confirmação da reserva. 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
* Pagamento à vista em depósito – desconto de 5% 
 
* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  

Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  

Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 

· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de Intermediação 
de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços turísticos 
que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
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Observações Importantes 

- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  

- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração dos 
países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na passagem 
aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 

Polícia Federal; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais 
( 29abri a 07mai´23 _ Golden Week e 10 a 15 Aug´23 _ Obon); 
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local e com datas 
predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras antes ou 

depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a viagem é reduzido 
a uma mala por passageiro. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de diferentes nacionalidades e 
costumes; 
- É necessário mínimo de 2 passageiros viajando juntos para saída do tour em serviço regular. 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso. 

 
 
 

DOCUMENTOS IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

JAPÃO 

                

         PASSAPORTE 
  ✓  

Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao Brasil 

VISTO 
✓ 

Deve ser obtido no Brasil, antes da viagem. É válido para 
permanência de até 90 dias no país. 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINA 
CONTRA FEBRE AMARELA  

 

                                                          ✓ - obrigatório |  - não obrigatório 
 


