Excursões Century Travel

JAPÃO QUATRO ESTAÇÕES
SAKURA 2020
COM DUBAI & ABU DHABI
SAÍDA GARANTIDA
Saída especial: 23 de março – 20 dias de viagem
DESTAQUES DA EXCURSÃO
Dubai, Abu Dhabi, Osaka, Hiroshima, Miyajima, Quioto, Nara, Kanazawa, Shirakawago,
Takayama, Hamamatsu, Hakone, Monte Fuji, Yokohama & Tóquio

O PACOTE INCLUI







Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica
Pernoite nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais inclusos
Café da manhã nos hotéis e refeições mencionadas
Ônibus privativo com guia local falando português ou espanhol e bilhetes de trem em classe turística
Ingresso dos pontos turísticos citados no programa
Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 60.000,00 válido a partir do primeiro
voo internacional
 Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem.
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
ACOMODAÇÃO EM QUARTO
Pacote aéreo e terrestre
Pacote terrestre

INDIVIDUAL
USD 11.040,00
USD 9.740,00

DUPLO
USD 8.980,00
USD 7.610,00

Taxas de embarque (valor válido para reserva aérea de Grupo)

TRIPLO
USD 8.490,00
USD 7.190,00
USD 100,00

* Conversão do Dólar Americano para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento.
Forma de pagamento: 20% de entrada (à vista) + saldo em até 05 parcelas sem juros nos cartões Visa, Mastercard, Amex e Elo.

Consulte seu Agente de Viagem!

ROTEIRO DE VIAGEM – 20 dias com DUBAI e ABU DHABI
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Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.
SÃO PAULO  DUBAI
01:25 – Embarque no voo EK262 (Emirates) com destino a Dubai. 22:35 – Chegada a Dubai e traslado ao hotel.
DUBAI
-- (Novotel Dubai Deira City Centre)
Dia de passeio em Dubai: parte tradicional incluindo Mesquita Jumeirah e Palácio Zabeel (parte externa), área histórica de
Al Fahid, Museu de Dubai, travessia de taxi aquático (abra) por Dubai Creek e mercados de ouro e especiarias e parte
moderna incluindo passeio de barco por Dubai marina, The Palm, parada para foto do Burj Al Arb, Dubai Frame, Dubai Mall
e At The Top no Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo.
DUBAI
-(Novotel Dubai Deira City Centre)
Manhã livre. À tarde, safári no deserto em veículo 4x4. Parada na Reserva de Conservação do Deserto de Dubai para assistir
a um show de falcoaria antes de seguir para ver um deslumbrante pôr do sol no alto de uma grande duna. Prosseguimento
para um acampamento beduíno onde haverá uma recepção com show de dança do ventre e jantar árabe típico.
DUBAI
ABU DHABI
DUBAI
-- (Novotel Dubai Deira City Centre)
Dia de passeio em Abu Dhabi para visita à magnífica Mesquita Sheik Zayed e a Ferrari World. À noite, traslado ao aeroporto.
DUBAI  OSAKA (Hotel Nikko Osaka)
03:05 – Embarque no voo EK316 com destino a Osaka (Aeroporto Internacional de Kansai).
17: 05 – Chegada e traslado ao hotel em Osaka.
OSAKA
-- (Hotel Nikko Osaka)
Dia de passeio incluindo: Castelo de Osaka, Observatório Abeno Harukas 300, Aquário Kaiyukan e a área de Dotonbori.
OSAKA
HIROSHIMA
MIYAJIMA
HIROSHIMA
-- (Sheraton Grand Hiroshima Hotel)
Saída do hotel e partida em shinkansen (trem-bala) para Hiroshima. Chegada, visita ao Parque Memorial da Paz e museu e
à Cúpula da Bomba Atômica e, a seguir, passeio na Ilha de Miyajima, que abriga o Santuário Itsukushima. Traslado ao hotel
em Hiroshima. As malas grandes serão despachadas para Quioto. Separar em uma mala de mão troca de roupa para um dia.
HIROSHIMA
SHIN-OSAKA
NARA
QUIOTO
-- (Kyoto Tokyu Hotel)
Pela manhã, embarque em trem-bala para Shin-Osaka. Ao chegar, traslado para Nara para conhecer o Templo Todaiji, o
Parque de Nara e o Santuário Kasuga Taisha. Retorno a Quioto e traslado ao hotel.
QUIOTO
-- (Kyoto Tokyu Hotel)
Dia de passeio em Quioto incluindo: Santuário Fushimi Inari com seus milhares de portões avermelhados, Castelo Nijo e
jardins e Templo Kinkakuji – o “Pavilhão Dourado”.
QUIOTO
-- -- (Kyoto Tokyu Hotel)
Pela manhã, visita ao Templo Kyomizudera e ao Mercado Nishiki. Tarde livre.
QUIOTO
KANAZAWA
-- (Ana Crowne Plaza Hotel)
Saída para a estação de trem e embarque em trem expresso para Kanazawa. Chegada, visita a Higashi Chaya Machi, antigo
bairro de samurais, e ao Jardim Kenrokuen. Traslado ao hotel. As malas grandes serão despachadas para Takayama.
Separar em uma mala de mão troca de roupa para um dia.
KANAZAWA
SHIRAKAWAGO
TAKAYAMA
-- (Wat Hotel & Spa Hida Takayama)
Saída do hotel e visita ao Mercado Omicho. Em seguida, partida para Takayama com parada na antiga vila de Shirakawago
para conhecer as antigas residências Gassho-zukuri. Chegada a Takayama, visita ao museu do popular festival da cidade
Takayama Yatai Kaikan e traslado ao hotel.
TAKAYAMA
NAGOYA
HAMAMATSU
-- (Okura Act City Hotel)
Saída do hotel e visita ao Mercado Matinal de Takayama e à tradicional rua de comércio e artesanato Kamisannomachi. Em
seguida, embarque em trem expresso para Nagoya e continuação em trem-bala para Hamamatsu. Chegada e traslado ao
hotel. As malas grandes serão despachadas para Tóquio. Separar em uma mala de mão troca de roupa para dois dias.
HAMAMATSU
HAKONE
-(Yunohana Prince Hotel)
Pela manhã, passeio pelo Parque das Flores para apreciar a florada das cerejeiras. No Parque das Frutas, colheita e
degustação em uma plantação de morangos. A seguir, partida em ônibus para a região de Hakone com parada em Fujikawa
SA para descanso e almoço (não incluso). Chegada e traslado para hotel em estilo típico japonês – ryokan.
HAKONE
YOKOHAMA
TÓQUIO
-- (Keio Plaza Hotel Tokyo)
Dia de passeio pela região de Hakone com cruzeiro de barco pelo Lago Ashi e subida ao Monte Komagatake de bondinho,
de onde se tem a melhor vista do Monte Fuji. Prosseguimento para Yokohama para conhecer o observatório da Torre de
Yokohama e continuação para Tóquio. Chegada e traslado ao hotel.
TÓQUIO
-- (Keio Plaza Hotel Tokyo)
Dia de visita à capital Tóquio incluindo: Praça do Palácio Imperial, Tokyo Skytree (observatório Tembo Deck a 350m de
altura), Templo Asakusa Kannon e suas famosas lojas de suvenirs e Ginza, famosa área comercial.
TÓQUIO
-- -- (Keio Plaza Hotel Tokyo)
Dia livre.
TÓQUIO  DUBAI
-- -Parte da manhã livre para preparação da bagagem e check-out até as 11:00. Guardar as malas no guarda-volumes do hotel.
Em horário adequado, traslado para o Aeroporto Internacional de Narita.
22:00 – Embarque em voo da Emirates (EK319) com destino a Dubai.
DUBAI  SÃO PAULO
04:15 – Chegada ao aeroporto de Dubai. 09:05 - Conexão com o voo EK261 com destino a São Paulo.
17:00 – Desembarque em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.
www.centurytravel.com.br

