
Saída: 21/Outubro/ 2018 e 2019 
Outono nos Alpes do Japão  

2º Dia - 22/Out  - 2ªf. -  SÃO PAULO - DUBAI 

3º Dia - 23/Out  - 3ªf. -  DUBAI - ABU DHABI 

1º Dia - 21/Out - Dom. -  BRASIL  

21h30 - Apresentação no  aeroporto de Guarulhos para check in no voo da 
Emirates Airlines, terminal 3. 

Dubai Burj Khalifa 

Dubai Desert Safari 

4º Dia - 24/Out - 4ªf. -  DUBAI - Desert Safari  

Dubai - Abu Dhabi-  Okinawa & Japan Alps 2018 

Embarque no voo EK 262 previsto para 01h15m e chegada prevista em 

Dubai as 21h50m. Após formalidades de imigração e alfândega traslado ao 

Hotel Swissotel Al Ghurair Dubai, conectado  com um grande shopping. 

Café da manhã. Partida para a Capital dos Emirados Árabes, onde se encon-

tra a maioria das embaixadas, empresas petrolíferas. Visitaremos a loja do 

Parque da Ferrari, Bairro nobre de Al Baten, onde se encontram os Palácios 

Real, o majestoso Emirates Palace. Na orla marítima faremos uma parada 

no Heritage Village, recriação de uma vila beduína, continuamos para a Pra-

ça dos Monumentos., a formosa Mesquita Sheikh Zayed. Retorno a Dubai, 

finalizando o passeio no Dubai Mall, considerado o maior shopping do 

mundo, onde a partir das 18h00 é apresentado o show das águas e luzes. 

Café da manhã. Passeio panorâmico., passando pela antiga região, museu 

de Dubai., atravessando o canal creek, no tradicional barco abra para o la-

do de Deira, onde estão os souks bazar de especiarias, do ouro., seguindo 

pelo centro financeiro., com os seus edifícios futurísticos, como o Burj 

Khalifa, o edifico mais alto do mundo com 828m de altura., Jumeirah beach 

e o famoso hotel Burj Al Arab em forma de vela.,  a Ilha Palm Jumeirah e o 

Hotel Atlantis, etc. Retorno ao hotel. 15h00 - partida para o mais popular 

passeio em caravana de Land Cruiser através das dunas, e ao por do Sol nos 

dirigimos Desert Safari, para assistir show típico, como a dança do ventre e 

outras atrações folclóricas. Jantar com  bebidas não alcoólicas. Retorno ao 

hotel por voltas da 20h30m. Aptos disponíveis até as 23h30m e traslado ao 

aeroporto, para embarque com destino a Terra do Sol nascente. 

  Outono no Japão - momijigari  



Café da manhã e city tour visitando: Castelo de Osaka e continiuando ao 

aeroporto para embarque a Naha. Chegada e traslado ao Hotel Royal Orion. 

(Voo permite 1 mala de 20 kg), malas maiores serão despachadas para hotel em 

Kyoto. Levar roupas para 3 pernoites. 

6º Dia - 26/Out - 6ªf.  -  OSAKA - OKINAWA 

Okinawa 

Unazuki Onsen - Kurobe Gorge  

Kurobe Gorge Railway 

Embarque as 03h30m no voo da Emirates com destino a Osaka. Chegada 

no aeroporto de Kansai as previsto para 18h05m. Após formalidades de 

imigração e alfandega, recepção e traslado ao Hotel Elsereine Osaka.  

5º Dia - 25/Out - 5ªf.  -  DUBAI - OSAKA 

7º Dia - 27/Out - Sab.  -  OKINAWA 

Café da manhã. Passeio de dia inteiro a região norte de Okinawa com almo-

ço. visitando o Aquário Churaumi, Cabo Manzamo, Ryukyu Village.  

Retorno no final da tarde.  

8º Dia - 28/Out - Dom. - OKINAWA 

Café da manhã. Passeio de dia inteiro com almoço. Visitando: Castelo 
Shuri, Okinawa World, Monumento a Himeyuri e o seu museu, etc. Re-
gresso no final da tarde. Sugerimos passear pela famosa Kokusai Dori ou 
Avenida internacional, com seus restaurantes e comércios típicos. 

Café da manha e traslado para embarque com destino a Osaka. Chegada e 

passeio a Dotonbori e Shinsaibashi, prosseguindo a Kyoto.  

Acomodação no Hotel New Miyako. Restante do dia livre. 

9º Dia - 29/Out - 2ªf. - OKINAWA - OSAKA (53km) - KYOTO 

10º Dia - 30/Out  - 3ªf - KYOTO 

Café da manhã. De manhã city tour visitando o Templo Kinkakuji o Pavi-

lhão Dourado., Castelo de Nijo, antiga residência do Shogun Tokugawa., 

Santuário Heian, construído no 1.100ºaniversário de Kyoto. Finalizando o 

passeio no Templo Kiyomizu. Restante do dia livre.  

11º Dia - 31/Out  - 4ªf. – KYOTO (110km) - NABANA NO SATO -  

Nagoya (174km) -TAKAYAMA 

Café da manhã e partida para o belíssimos jardins e estufas de flores de Na-
bana, via Nagoya.  tarde partimos de Nagoya a Takayama em trem expres-
so. Chegada em Takayama e caminhamos até o Hotel Takayama Green. 
Jantar no hotel. 

Café da manhã. Breve visita à feira matutina e as seculares ruas de Takaya-
ma, continuaremos a Shirakawago, vila rural tipicamente japonesa de 250 
anos, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, conhecendo as suas cons-
truções chamadas de Gasho Zukuri, continuando ao belíssimo desfiladeiro 

de Kurobe, nas montanhas escarpadas dos Alpes do Japão, cortada 
pelo rio Kurobe, é um dos desfiladeiros mais profundos do Japão. 
Suas íngremes falésias quase verticais, florestas virgens intocadas e 
fontes termais ao ar livre, espetacular beleza da paisagem no outono. 
A principal atração é a Kurobe Gorge Railway, os pequenos trens 
operam ao longo de um trecho sinuoso de 20 quilômetros. A emocio-
nante jornada passa por cerca de de 20 pontes e 40 túneis e oferece 
aos visitantes uma bonita vista panorâmica do desfiladeiro abaixo. Os 
trens param em algumas estações ao longo do caminho, onde os visi-
tantes podem sair e explorar. Acomodação no Unazuki Grand Hotel em 
aptos típicos com tatami. Jantar incluso. 

12º Dia - 01/Nov - 5ªf - TAKAYAMA (49km) - SHIRAKAWAGO 

(116km) - KUROBE GORGE  - UNAZUKI ONSEN 

Shirakawago 



Descida para Kurobedam 

Monte Fuji 

Symphony cruise 

13º Dia– 02/Nov - 6ªf. - UNAZUKI  - TATEYAMA - MURODO -  

KUROBEDAM  - SHINANO-OMACHI  

Café da manhã. Traslado a estação de Tateyama. Chegada e início da 

travessia dos Alpes do Japão, são apenas 90km, porem é preciso o dia inteiro 

para ver os seus contrastes, suas fantásticas e  inesquecíveis paisagens., sua 

obra de engenharia, viajando em onibus, funicular, bondinho, caminhando 

sobre a represa, trolly, etc . Vide mapa abaixo. Chegada em Shinanoomachi,  

traslado e acomodação no Hotel Ambient Azumino. Jantar incluso. 

19º Dia - 08/Nov - 5ªf -  DUBAI -  BRASIL 

Café da manhã. Dia livre. Quartos disponíveis até as 15:00 horas. Traslado 

ao aeroporto de Narita, para embarque no voo da Emirates EK 319 as 22:00 

horas com destino a  Dubai.  

Chegada  04:35hs e conexão  com o voo EK 261, partindo 08:35 horas. 

Chegada prevista em Guarulhos as 16:30 horas. Liberação após as formali-

dades de imigração e alfândega. 

17º Dia - 06/Nov - 3ªf. - TOKYO  

Café da manhã. Partida para visitar um cultivo de wasabi, jardim exterior 

do Castelo de Matsumoto, prosseguindo para Lago Suwa, onde visitaremos 

a  famosa destilaria Masumi Sake, continuamos a Kawaguchiko. 

Acomodação no Regina Hotel, próximo ao belíssimo Mt. Fuji.  

Jantar incluso. 

14º Dia - 03/Nov - Sab. – AZUMINO (12km) - MATSUMOTO (37km) - 

LAGO SUWA (108km) - KAWAGUCHIKO (Mt. Fuji) 

15º Dia - 04/Nov - Dom - KAWAGUCHIKO (25km) - HAKONE (98km) 

-  TOKYO 

Café da manhã. Passaremos pelo Gotemba Premium Outlet e continuamos 

a Hakone, breve passeio de barco pelo Lago Ashi e seguimos a região 

vulcanica de Owakudani, com tempo bom, terão uma belíssima vista do 

Mt. Fuji. No final da tarde traslado a Tokyo. Acomodaçao no Hotel Keio 

Plaza em Shinjuku, o maior centro comercial de Tokyo.   

16º Dia - 05/Nov - 2ªf. - TOKYO   

Café da manhã. Dia Livre. Sugerimos tour opcional a Nikko ou conhecer 

bairros de Odaiba, Ginza, Shibuya, Harajuku, etc.  

A noite  cruzeiro pela baia de Tokyo com jantar de confraternização. 

18º Dia - 07/Nov - 4ªf - TOKYO - DUBAI 

Café da manhã.  City Tour ao Santuário Meiji Jingu, Praça do Palácio 

Imperial, Torre Sky Tree a mais alta do mundo., Asakusa Kannon e 

Nakamise com o seu pitoresco comércio. Finalisando o passeio em Ueno. 

Restante do dia livre. Sugerimos conhecer Edo-Tokyo Museum. 

Estação de Tokyo 
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NÃO INCLUI: 

- Taxas de aeroportos: aproximadamente US$ 115,00 

- Passagem doméstica do Brasil, com limite de bagagem de acordo com a tarifa paga;  

- Despesas de documentação: passaporte e vistos  dos Emirados Árabes e Japão. 

- Despesas extras de caráter pessoal como: excesso de bagagem, telefonemas, lavanderia, refeições, bebidas, etc.; 

- Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional;  

- Gorjetas a guias e motoristas,  costume int’l de aproximadamente US$ 5,00 dia e US$ 1,00 às camareiras; 

- Demais itens não mencionados.  

INCLUI: 
- Guia acompanhante bilíngue desde o Brasil e durante toda a viagem; 

- Passagem aérea em classe econômica de grupo: Guarulhos-Dubai-Osaka x Tokyo-Guarulhos, com direito a 2 malas de 

   23 kg cada; 

- Passagem aérea Osaka-Okinawa-Osaka com direito a 1 mala de 20 kg; 

- Traslados, trem bala Shinkansen, ingressos, passeios em ônibus privado com guia local em Português ; 

- Acomodações em hotéis de primeira categoria, mencionados ou similares com café da manhã buffet diariamente 

- 2 almoços e 6 jantares sem bebidas  

- Transporte de bagagens no Japão por via terrestre de Osaka-Kyoto-Unazuki  

- Seguro viagem emergencial com cobertura hospitalar de US$ 35.000,00 até 75 anos. De 76 a 85 anos redução de  

  50% nas coberturas. Recomendamos optar por planos superiores com coberturas de US$ 60.000,00 a US$ 275.000,00 

- Imposto turismo,  IOF, taxa de turismo e IVA dos Emirados Árabes 

REQUER: 
- Passaporte válido por mais de 6 meses durante a viagem com algumas páginas em branco; 

- Visto consular do Japão e Emirados Árabe., exceto para nacionalidade Japonesa e Europeia, que necessitam do RNE 

   original válido para embarcar  de regresso ao Brasil. 

Para reservas e informações, consulte o seu agente e viagens:  

Leia as condições gerais de adesão e assine o contrato em nosso site:  www.tabitours.com.br   

Preço por pessoa aéreo e terrestre em US$: 

Em Apto Duplo  US$ 7.780,00 

Desconto apto triplo - US$ 180,00 

Adicional apto individual + US$ 2.080,00 

           Voos, programa e valores calculados em Abril 2018, sujeitos a alterações. Saída garantida para grupo mínimo de 20 passageiros.  

 


