Campanha de cupons de viagens com desconto na
Província de Shizuoka!
Como comprar o "cupom de viagem com desconto" na loja de conveniência (para estadias até 31/05/2022)

① Verifique os hotéis que estejam participando da campanha na página do QR code abaixo e
faça sua reserva. A reserva pode ser feita de qualquer forma (booking, diretamente com o hotel
e outras). Após feita a reserva se dirija a conveniência mais próxima para comprar o cupom.
(Cada pessoa pode utilizar um cupom para pagar a estadia)
Categoria de hotéis

Valor coberto pelo cupom

Valor do cupom

4.000 a 9.999

4.000 para estadia + cupom de 1.000
para compras na região

2.000

a cima de 10.000

10.000 para estadia + cupom de 2.000
para compras na região

5.000

por valor da reserva

※Disponível nas seguitntes conveniências
○
○
○
○

Seven Eleven
Family Mart
Lawson
Mini Stop

O
valor
restante
da estadia
deve ser
pago
a
parte.

Lista de hotéis participantes da campanha↓

Pode ser comprado nos
totens das conveniências
na prefeitura de Shizuoka

② Leve o seu bilhete de viagem com voc ê
em sua viagem. Use seu voucher de viagem
ao pagar no hotel.
O que levar quando for ao hotel
1 Documento que comprove sua resid ê ncia
como cart ã o de resid ê ncia, carteira de
motorista, passaporte e etc.
(apenas residentes das prov í ncias de
shizuoka,
Yamanashi,
Nagano,
Aichi,
Kanagawa, Niigata, Toyama, Ishikawa,
Fukui, Gifu e Mie que podem participar)

③ Peça para o hotel carimbar o seu cupom
de compras.
(Cupons sem o carimbo n ã o poder ã o ser
utilizados)
Os cupons de compras podem ser utilizados
nas lojas da região onde está hospedado(a)
Lista de lojas participantes da campanha↓

2 Documentos relacionados ao Corona
É necessário pelomenos um dos documentos
a (A) ou (B) descritos abaixo.
(A)Comprovante de vacinação (de três vacinas
inoculadas)
(B)Resultado negativo para o teste de corona
Faça o teste PCR entre 1 a 3 dias antes da sua
viagem.
Ou
Faça o teste de antígeno um dia antes de sua
viagem.

Caso tenha alguma d ú vida ligue para a
central de atendimento
Central de Atendimento do Departamento
da Camapanha Genkitabi 0570-666-867
(Atendimento apenas em japonês)

