
 
   

63º. TOORO NAGASHI – Registro 
Obaatian – Chá da Vovó 

     
DATA- 01/11/17 à 03/11/17 
SAÍDA – 19:00 horas – estação Vergueiro do metrô em frente ao Centro Cultural 
 
TOORO NAGASHI – Tradicional cerimônia no Japão para homenagear as almas dos 
antepassados.  O 1º. TOORO NAGASHI realizado no Brasil foi em 1955 para lembrar um 
viajante japonês que morreu afogado no Rio Ribeira- foram soltos 7 tooros com a seguinte 
Palavra de 7 letras ( Na-Um-Myo-Ho-Ren-Gue-Kyo ). Essa palavra expressa o agradecimento à 
energia do Universo ( DEUS). 
Neste ano serão colocados 2.500 tooros nas águas do rio : a escuridão das águas reflete as 
luzes coloridas dos barquinhos levando as almas dos antepassados. No céu , os fogos de 
artifícios iluminam a noite proporcionando uma paisagem de sonho que emociona a multidão. 
Roteiro: 
01/11/17 – chegada no Regis Hotel  - hospedagem com café da manhã 
02/11/17 – 8:00 horas – café da manhã 
         9:00 horas – city tour com guia local “Conhecendo a Capital Do Vale “ 

Passeio pelos principais pontos turísticos da cidade, com foco na história da 
colonização japonesa na região. 12:00 horas – almoço – não incluso 

       À tarde até 15:00 horas – visita ao Templo Budista, Chazal, IPHAN 
15:00 horas- evento TOORO NAGASHI – cerimonia de Purificação das águas     
do Rio Ribeira de Iguape, ato inter religioso para as almas dos antepassados, 
TOORO NAGASHI ( soltura dos barcos ) 
20:00 – 22:00 hs – danças, Bom Odori, Queima de Fogos. 

03/11/17 – 8:00 horas – café da manhã – check out 
9:00 horas – day use no sítio – Obaatian – chá da vovó – visita monitorada no 
sitio conhecendo um pouco da história desta sra que cultiva chá orgânico, 
Degustação do chá e almoço incluso 
15:00 horas – Retorno para São Paulo 
 
 

PREÇOS – apto duplo- R$590,00/ pessoa ou 2 cheques de R$295,00 
        apto triplo – R$545,00/ pessoa ou 2 cheques de R$272,50 
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DATA – 01/11/17 à`03/11/17 
agente de viagens- Lilian Mariko Taguchi – cel 11 972756597 


