
Partida: 07 Julho 2018 
Aproveitem as férias de inverno do Brasil, para conhecer o Japão ! É o 
contraste do clima., da cultura milenar , do moderno futurístico e o tra-
dicional  !!!  Alem de ofuros termais, iguarias deliciosas., belas paisa-

gens ! Viagem inesquecível ! 

1º Dia - 07/Jul - Sáb -  BRASIL 

13:00 horas -  Apresentação no aeroporto de Guarulhos, terminal 

3 para check in e embarque no voo IB-6824 (16:00) com destino a 

Terra do Sol Nascente. 

2º Dia - 08/Jul - Dom - Em transito via Madrid  

Chegada 06:25hs e conexão imediata a Tokyo.  

Férias no Japão  2018 

Chegada 09:35hs em Narita  Após formalidades de imigração e 
alfandega, traslado ao Hotel Citadines Central Shinjuku. 

3º Dia - 09/Jul - 2ªf -  TOKYO 

4º Dia - 10/Jul - 3ªf –  TOKYO 

5º Dia - 11/Jul - 4ªf -  TOKYO - MATSUMOTO - SHINANO OMACHI 

6º Dia - 12/Jul - 5ªf –  OGISAWA - ALPES DO JAPÃO - TATEYAMA 

Café da manhã. Sáida para city tour pela bonita Tokyo, visitando 

Praça do Palácio Imperial, Tokyo Sky Tree, a torre de TV mais alta 

do Mundo., templo de Asakusa Kannon, e a sua famosa rua de co-

mércio típico., passeio de barco pelo Rio Sumida, finalizando o city 

btour no centro comercial de Ueno.  

Café da manhã. Bagagens serão despachadas para Osaka. Partida da 

Estação de Shinjuku em trem expresso a Matsumoto. Embarque 

em ônibus, vista ao jardim exteriror do castelo e seguimos a Shi-

nano Omachi. Acomodação no Hotel Kuroyon. Jantar incluso  

Café da manhã. Traslado a Estação de Ogisawa para travessia dos 

Alpes, com as suas fantásticas paisagens., tomando bondinho, fu-

nicular, ônibus até chegarmos a Toyama. Acomodação no Toyama 

Daiichi Hotel. 

Alpes do Japão 

Ofuro Kuroyon Hotel 



Kinkakuji—Kyoto 

Alpes do Japão 

Osaka Dotombori  

 

Fuji Q Highland 

8º Dia – 14/Jul - Sáb. - TAKAYAMA - OSAKA 

7º Dia - 13/Jul - 6ªf.  - TOYAMA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA 

Café da manhã. Partida em trem expresso a Nagoya e baldeação 

para Trem Bala Shinkansen a Osaka. Chegada e visita ao Aquário 

de Kaiyukan, Dotombori e Shinsaibashi.   Acomodação no Hotel 

Elsereine., próximo ao centro comercial de Umeda.  

Café da manhã. e partida para o bonito Jardin Kenrokuen de Ka-

nazawa, seguindo a Shirakawago, Patrimonio da Humanidade pela 

Unesco e chegando em Takayama, onde faremos passeio a pé pe-

las suas antigas ruas. Acomodação no Hida Hotel Plaza. Jantar. 

Café da manhã. Partida de ônibus a Kyoto, antiga capital do Japão, 

visitando o Templo de 1000 Torii, Templo Kinkakuji, Castelo de 

Nijo, antiga residência do Xogun Tokugawa. Acomodaçao no Hotel 

New Miyako ou similar. 

9º Dia - 15/Jul - Dom -  OSAKA - KYOTO  

10º Dia - 16/Jul - 2ªf- KYOTO - NABANANOSATO- NAGOYA -GOTEMBA 

Café da manhã. Bagagens serão despachadas para Tokyo.         

Embarque no Shinkansen a Nagoya e traslado ao belíssimo parque 

de Flores de Nabana no Sato., posteriormente retornando a Nago-

ya, embarcando no trem bala a Mishima. Chegada e traslado ao 

Hotel Route Inn Goremba. 

11º Dia - 17/Jul - 3ªf -  GOTEMBA - FUJI Q HIGHLAND  

Café da manhã. Traslado até o parque Temático de Fuji- Q 

Highland. www.fujiq.jp/en/attraction/. Os pais poderão passar o dia 

no Premium Outlet de Gotemba.  

16º Dia - 22/Jul - Dom -  MADRID - BRASIL 

Café da manhã e traslado ao aeroporto de Narita, para embarque 

de regresso ao Brasil. Embarcando as 11:20 com destino a Madrid. 

Chegada 18:30 e conexão com destino a Guarulhos. 

 Chegada em Guarulhos previsto para 07:15hs.     Liberação após 

as formalidades de imigração e alfândega. 

13º Dia - 19/Jul - 5ªf -  TOKYO  

12º Dia - 18/Jul - 4ªf -  GOTEMBA - HAKONE—TOKYO   

Café da manhã. Dia inteiramente livre.  Sugerimos conhecer Tokyo 

Disney ou Tokyo Disney Sea. 

15º Dia - 21/Jul - Sáb - TOKYO - MADRID  

Café da manhã. Partida para Hakone, breve passeio de barco pelo 

Lago Ashi., continuando à região vulcanica de Owakudani e 

seguindo para Tokyo. Chegada no final da tarde e acomodação no 

Hotel Citadines Central Shinjuku Tokyo. 

14º Dia - 20/Jul - 6ªf -  TOKYO  

Café da manhã. Dia livre para compras e passear pelos bairros de 

Odaiba, Ginza, Harajuku, Shibuya, etc.  

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

 Vistos Consular do Japão; exceto para nacionalidades Japonesas, Europeus, Americanos.... 

 Nacionalidade Japonesa e demais estrangeiros, requer RNE original válido. 

Lago Ashi Hakone 



NÃO INCLUI 
 Passagens domésticas do Brasil,  com limite de bagagem a critério da cia.  

 Documentações: passaporte, visto do Japão.  

 Despesas extras de caráter pessoal como: telefonemas, refeições, bebidas, etc. 

 Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional.  

 Gorjetas a guias e motoristas (costume intl de aprox. US$ 5,00 dia e US$ 1,00 dia às camareiras). 

 Demais itens não mencionados 

 

Para maiores informações  e reservas consulte seu agente de viagem: 

Veja condições gerais em nosso site:  www.tabitours.com.br  - contrato  

Preço por pessoa em US$: Parte terrestre  e aéreo 

Em Apto Duplo  US$ 5.990,00 

Desconto em Apto Triplo US$ 90,00 

Adicional Apto Individual US$ 1.180,00 

                           Saída garantida para grupo mínimo de 20 participantes. Valores calculados em Dezembro/2017, sujeitos a alterações. 

 

INCLUI: 
 Guia acompanhante bilíngue desde o Brasil. 

 Passagem aérea Iberia em classe econômica, de São Paulo-Tokyo-São Paulo., com direito a 2 malas de 23kg cada. 

 Acomodações nos hotéis mencionados com café da manhã buffet diariamente;   

 2 jantares sem bebida 

 Traslados, ingressos, passeios em ônibus privado, passagens de trem expresso e trem bala shinkansen  com guia local em Português.  

 Seguro de viagem Diamante com cobertura hospitalar até USD 35.000,00 até 75 anos, podendo optar por planos superiores;  

 Transporte de bagagens por via terrestre de Tokyo-Osaka-Tokyo. 

 Imposto turismo e IOF. 

 


