
Uma das mais bonita viagem contemplativa ao Japão,  
incluindo os desertos e a suntuosidade dos Emirados Árabes, 
a Ilha de Okinawa, a travessia dos Alpes do Japão !   Pai-
sagens inesquecíveis e emocionantes nos belíssimos parques e       

jardins de cerejeiras !   

Saída: 03 / Abril / 2019 e 2020 - 20 dias   

3º Dia - 05/Abr - 6ªf -   DUBAI - ABU DHABI 

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

encontra a maioria das embaixadas e empresas petrolíferas. Visitaremos a 

loja do Parque da Ferrari, Bairro nobre de Al Baten, onde se encontra o Pa-

lácio Real, o majestoso Emirates Palace. Na orla marítima faremos uma pa-

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

Praça dos Monumentos, a formosa Mesquita Sheikh Zayed. Retorno a Du-

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

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

1º Dia - 03/Abr - 4ªf - BRASIL  

21h30m - Apresentação no  aeroporto de Guarulhos para check in na Emira-

tes Airlines, terminal 3. 

Desert safari em Land Cruisers 

2º Dia - 04/Abr - 5ªf -   BRASIL - DUBAI 

Embarque no voo EK 262 as 01h25 com chegada prevista em Dubai para as 

22h50m. Após formalidades de imigração e alfândega traslado ao Hotel 

Swissotel Al Ghurair, anexo a um grande shopping center. 

Dubai - Abu Dhabi - Okinawa & Japão 2019  

Dubai Burj Al Arab  

4º Dia - 06/Abr - Sab -    DUBAI - Desert Safari  

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

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

Deira, onde estão os souks, bazares de especiarias e de ouro., seguindo para 

o centro financeiro, com os seus edifícios futurísticos, como o Burj Khalifa, 

edifico mais alto do mundo com 828m de altura, Jumeirah beach e o famoso 

hotel Burj Al Arab em forma de vela., a Ilha condomínio Palm Jumeirah, 

etc. Retorno ao hotel. 15h00 - partida para o mais popular passeio em cara-

vana de Land Cruises através das dunas do deserto.  

Alpes do Japão em Cerejeiras 



5º Dia - 07/Abr - Dom -   DUBAI - OSAKA 

Embarque com destino ao Japão, partindo as 03h40. Chegada no aeroporto 

de Kansai as 17h50. Após formalidades de imigração e alfandega, traslado 

ao Hotel Elsereine Osaka. Noite livre.  

7º Dia - 09/Abr - 3ªf -  OKINAWA  

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

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

Retorno no final da tarde. 

6º Dia - 08/Abr - 2ªf -   OSAKA  - OKINAWA 
Suas bagagens, serão despachadas para Kyoto., levar para Okinawa bagagem para 

3 pernoites. 

Café da manhã. City tour, visitando o majestoso Castelo de Osaka,e o seu 

bonito Jardim de Cerejeiras, seguindo para o típico Mercado Kuromon, Do-

tombori, etc., terminando no aeroporto para embarque com destino a Ilha de 

Okinawa. Chegada em sua capital Naha e traslado ao Hotel Royal Orion. . 

9º Dia - 11/Abr - 5ªf -  OKINAWA - OSAKA - KYOTO 

Café da manhã e traslado ao aeroporto, para embarque no voo de regresso a 

Osaka., chegada e traslado a Kyoto. 

Acomodação no Hotel Granvia Kyoto. Restante do dia livre para passear 

pelos shoppings na cercania da estação ou conhecer o Templo de 1000 Torii. 

10º Dia - 12/Abr - 6ªf - KYOTO 

8º Dia - 10/Abr - 4ªf -  OKINAWA 

Café da manhã. Passeio de dia inteiro a região Sul de Okinawa com almoço., 

visitando o Castelo Shuri, Okinawa World,  Monumento a Himeyuri, Memo-

rial da Paz, etc. Retorno no final da tarde. 

Castelo de Osaka 

Shirakawa go 

Aquário Churaumi 

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 com o seu belíssimo jardim, construído para a comemora-

ção do 1.100º aniversário da cidade., finalizando o passeio no Templo 

Kiyomizu. Restante do dia livre. 

11º Dia - 13/Abr - Sab - KYOTO (115km) -  NABANA NO SATO (180km) 

- KANAZAWA (65km) -  TOYAMA 

Bagagens serão despachadas para Toyama em caminhão.  

Café da manhã e embarque no trem bala a Nogoya e visita ao parque Nabana 

No Sato, na província de Mie, para conhecer os seus belíssimos jardins e 

estufas  de flores. A tarde partimos de trem expresso a Kanazawa, visitando 

o parque Kenrokuen e continuando a Toyama.  

Acomodação no Hotel Ana  Crowne Plaza. 

12º Dia - 14/Abr - Dom - TOYAMA (83km) - SHIRAKAWAGO (52km) - 

TAKAYAMA - TOYAMA 

Café da manhã. Partida em ônibus a Shirakawago, vila rural tipicamente 

japonesa de aproximadamente 250 anos, declarada Patrimonio da Humani-

dade pela UNESCO., conhecendo as suas construções chamadas de Gasho 

Zukuri., continuando a Takayama para ver seu folclórico festival. 

No final da tarde retorno a Toyama  

Ofuro Onsen termal 
 

Ao por do Sol nos dirigimos ao Desert Safari camp, para assistir show típico, 

como a dança do ventre e outras atrações folclóricas. Jantar beduíno com  

bebidas não alcoólicas. Retorno ao hotel por voltas da 20h30m. Aptos dispo-

níveis até as 23h00 e traslado ao aeroporto, para embarque com destino a 

Terra do Sol nascente. 



13º Dia - 15/Abr - 2ªf - TOYAMA  - Alpine route - MURODO -  

KUROBEDAM - SHINANO OMACHI (135km)  

Café da manhã. Partida para visitar um cultivo de wasabi, jardim exterior do 
Castelo de Matsumoto, prosseguindo para as ruína do Castelo de Takato, 
com as suas belíssimas cerejeiras. Continuando a Yamanashi e acomodação 
no Shimobe Hotel, em aptos típicos de tatami. Jantar incluso. 

Recomendamos apreciar um relaxante banho no ofuro termal do hotel, 
experiencia única para serenar a mente, lavar o corpo e a alma. 

14º Dia - 16/Abr - 3ªf - SHINANOOMACHI (40km) - MATSUMOTO 

(60km) - TAKATO (115km) –  YAMANASHI 

Café da manhã. City tour conhecendo a Praça do Palácio Imperial, Torre Sky 
Tree a antena mais alta do mundo., passeio de barco pelo Rio Sumida,  
Asakusa Kannon e Nakamise com o seu pitoresco comércio. Finalizando o 
passeio em Ueno. Restante do dia livre.  

15º Dia- 17/Abr - 4ªf -  MT. FUJI - GOTEMBA- HAKONE(85km)- TOKYO 

Café da manhã. Partida para região de Monte Fuji, Gotemba e Hakone, 

breve passeio de barco e seguimos a região vulcanica de Owakudani, com 

tempo bom, terão uma belíssima vista do Mt. Fuji., posteriormente 

continuamos a Tokyo. Chegada e acomodação no Hotel Keio Plaza em 

Shinjuku, o maior centro comercial de Tokyo.   

16º Dia - 18/Abr - 5ªf -   TOKYO   

Lago Ashi - Hakone 

Alpes do Japão 

Café da manhã. Dia Livre. Sugerimos tour opcional ao Parque Nacional de 
Nikko.   

17º Dia - 19/Abr - 6ªf -   TOKYO   

18º Dia - 20/Abr - Sab -   TOKYO 

Café da manhã. Dia inteiramente livre. Sugerimos conhercer os famosos  
bairros de Odaiba, Ginza, Shibuya, Harajuku, etc.  

19º Dia - 21/Abr - Dom -  TOKYO - DUBAI 

Tokyo Sky Tree e Monte Fuji 

Corredor de neve  - Alpes do Japão 

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 Kuroyon Royal. Jantar incluso. 

20º Dia - 22/Abr - 2ªf  -   DUBAI - BRASIL 

Chegada em Dubai e conexão imediata para São Paulo.  

Chegada em Guarulhos, terminal 3 - previsto para 16h00. 

Liberação após formalidades de imigração e alfandega. 

Café da manhã. Manhã livre. Aptos disponíveis até 15 horas e traslado ao 

aeroporto de Narita. Embarque no voo da Emirates as 22h00. 

https://www.japan-guide.com/e/e7555.html
https://www.japan-guide.com/e/e7500.html
https://www.japan-guide.com/e/e2158.html
https://www.japan-guide.com/e/e2164.html
https://www.japan-guide.com/e/e6050.html
https://www.japan-guide.com/e/e2167.html
https://www.japan-guide.com/list/e1219.html
https://www.japan-guide.com/list/e1216.html
https://www.japan-guide.com/e/e7554.html
https://www.japan-guide.com/e/e7553.html
https://www.japan-guide.com/e/e7550.html
https://www.japan-guide.com/e/e7550.html
https://www.japan-guide.com/e/e7550.html
https://www.japan-guide.com/e/e7550.html
https://www.japan-guide.com/e/e7550.html
https://www.japan-guide.com/e/e7550.html
https://www.japan-guide.com/e/e7550.html
https://www.japan-guide.com/e/e7550.html
https://www.japan-guide.com/e/e7550.html
https://www.japan-guide.com/e/e7550.html


NÃO INCLUI:  
- Taxas de aeroportos: aproximadamente US$ 115,00. 

- Passagens doméstica do Brasil., com limite de bagagem de acordo com a tarifa paga. 

- Despesas de documentação: passaporte, visto do Japão; 

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

- Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional; 

- Gorjetas a guias, motoristas, às camareiras e carregadores.  

- 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 Narita-Dubai-Guarulhos, com direito a 2  

   malas de 23 kg cada,  

- Passe aéreo: Osaka-Okinawa-Osaka, com direito a 1 mala de 23 kg,  

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

- Hospedagem nos hotéis de primeira, mencionados ou similares com café da manhã buffet diariamente 

- 3 Jantares e 2 almoços sem bebidas 

- Seguro viagem emergencial com cobertura hospitalar de USD 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 até US$ 275.000,00 

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

- Imposto Turismo, IOF, e taxa de turismo e IVA em Dubai. 

 

Para reservas e informações, consulte seu agente de viagem: 

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

Preço por pessoa em US$: parte aérea e terrestre 

Em apto. Duplo  US$ 7.990,00 

Desconto apto. Triplo - US$ 230,00 

Adicional apto. Individual + US$ 2.200,00 

            Voos, programa e valores calculados em Agosto/2018, sujeitos a alterações. Saída garantida para grupo mínimo de 20 participantes. 

 

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

- Visto consular  do Japão; exceto para nacionalidade Japonesa e Europeia,  que necessitam do  

    RNE original válido para reembarcar para o volta. 


