
2º Dia -  08/Out - 2ªf  -   DUBAI 

3º Dia - 09/Out - 3ªf  -  DUBAI - ABU DHABI 

1º Dia - 07/Out - Dom -  BRASIL  

21h30 -  Apresentação no aeroporto de Guarulhos, terminal 3, 

para check in e embarque no voo da Emirates Airlines.  

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

onde se encontram a maioria das embaixadas. Visitaremos a loja 

do Parque da Ferrari, Bairro nobre de Al Baten, onde se encontra 

o Palácio Real, o majestoso Emirates Palace. Na orla marítima 

faremos uma parada no Heritage Village, recriação de uma vila 

beduína, continuamos para a Praça dos Monumentos, a formosa 

Mesquita Sheikh Zayed. Retorno a Dubai, finalizando o passeio no 

Dubai Mall, considerado o maior shopping do mundo, onde a par-

tir das 18 horas é apresentado o show das águas e luzes. 

Decolagem do voo EK262 as 01h25 e aterrisagem prevista em 

Dubai as 22h55m. Após formalidades de imigração e alfândega 

traslado ao Hotel Swissotel Al Ghurair, conectado com um grande 

shopping center. 

As belezas do outono em Hokkaido e Tohoku, no norte do Ja-
pão, são indescritíveis!  Rios, lagos cristalinos, desfiladeiros, va-
les e montanhas multicoloridas como uma pintura. Hospeda-
gens em Onsen Ryokan com banhos termais relaxantes e janta-
res com iguarias deliciosas! Tem Bala Sendai - Tokyo.  

Desert safari em Land Cruisers 

Mesquita de Abu Dhabi 

4º Dia - 10/Out - 4ªf -   DUBAI - Desert Safari 

Café da manhã. City tour panorâmico, passando pela antiga 

região onde está o museu, atravessando o canal creek, no 

tradicional barco abra para o lado de Deira, onde estão os souks 

ou bazares de especiarias, bazares do ouro e continuando para 

área financeira que ostenta um cenário de prosperidade com 

prédios futurísticos como o Burj Khalifa inaugurado em 2010, 

com 828 metros de altura, ainda é o arranha-céu mais alto do 

mundo., seguimos pela orla de Jumeirah Beach, passando pelo 

tradicional bairro residencial de Jumeirah; Hotel Burj Al Arab 

famoso pelo formato de vela.  

Dubai - Abu Dhabi - Hokkaido & Tohoku 2018 

         Outono no Japão - momijigari  

Saída: 07/Outubro/2018 e 2019 



Na sequencia conheceremos o “Palm Jumeirah” onde esta 

localizado o Atlantis hotel e outros hotéis 5 estrelas.  

Continuamos para a Dubai Marina com seus hotéis a beira mar e 

gigantesco condomínio residencial vertical e retornando ao hotel. 

15h00 - partiremos para a mais popular excursão em Land 

Cruisers 4x4 de 6 lugares, em caravana para um passeio 

fantástico através das dunas de areias finissímas. Ao por do sol 

nos dirigimos ao Desert Safari Camp, para assistir um show típico 

sob as estrelas, com apresentação da dança do ventre e outras 

atrações folclóricas. Jantar beduíno e retorno ao hotel. 

Apartamento disponivel até as 23h00 e traslado ao aeroporto.  

9º Dia -  15/Out - 2ªf - SHIRETOKO (90km) ABASHIRI (137km) DAISETSUZAN 

(Soukyo) (74km) ASAHIKAWA 

8º Dia -  14/Out - Dom -  LAGO AKAN (53km) LAGO MANSHU (105km)          

SHIRETOKO Parque Daisetsuzan 

Lago Akan 

Ovas de salmom - Ikura Don 

Ramen 

Café da manhã. Partida para o observatório do Lago Mashu ,    

considerada um dos lagos mais transparentes do mundo.,        

continuaremos a viagem para Shiretoko, uma península tombada 

pela UNESCO, onde há florestas inexploradas e belíssimas        

paisagens. Almoço e embarcaremos num cruzeiro pela costa da 

península de Shiretoko. Acomodação no Shiretoko Grand Hotel          

Kitakobushi e jantar no hotel.  www.shiretoko.co.jp/english/ 

7º Dia -  13/Out - Sab -  TOKACHIGAWA (121km) KUSHIRO (72km)  

LAGO AKAN 

6º Dia - 12/Out - 6ªf - TOKYO – OBIHIRO (12km) TOKACHIGAWA  

Café da manhã. City tour pela bonita cidade de Tokyo: Visitando 

o Santuário Meiji Jingu, Praça do Palácio Imperial, Sky Tree a tor-

re de TV mais alta do mundo, Templo Asakusa Kannon e a sua 

típica Rua Nakamise, finalizando o passeio no aeroporto de Hane-

da e embarque no voo da ANA (17:00/18:30) com destino a Obi-

hiro em Hokkaido a Ilha do Norte. Chegada, traslado e acomoda-

ção no Tokachigawa Onsen Daiichi Hotel em aptos típicos com 

tatami. Sugerimos relaxante banho no ofuro  termal.  

Jantar típico incluso. www.daiichihotel.com/eng/  

Café da manhã. Saída para visita ao Tancho Tsuru National Park, 

Kushiro Fisherman’s Wharf, Kushiro Marsh Observatory, passeio 

de barco pelo Lago Akan, conhecendo o Marino Center, um tipo 

de alga típico do local. Acomodação no Hotel Akanko Tsuruga 

Wings. Jantar no ryokan e posteriormente visitaremos a vila Ainu-

kotan para assistir um show de músicas e danças típicas de sua 

cultura. Ainus são povos indígenas de Hokkaido, Ilhas Curilas e 

Sacalina, estima se que sejam cerca de 150.000 descendentes.                

www.tsurugawings.com/en/dining/hapo.html     

Café da manhã. Partida para Abashiri, visitaremos o museu da 

antiga prisão de Abashiri e seguiremos a Kitami, onde terão tem-

po para refeição. Posteriormente continuamos para Parque Nacio-

nal de  Daisetsuzan Sounkyo. Passeio pelo Monte Kurodake com 

subida de teleférico para apreciar a vista panorâmica do Parque , 

com o seu impressionante vale, a bonita cascata de Ryusei, pe-

nhascos e belas formações rochosas. Caranguejo gigante - Kani 

5º Dia -  11/Out - 5ªf -  DUBAI - TOKYO 

Embarque as 02h40m. Chegada no aeroporto de Narita as 

17h35m. Após formalidades de imigração e alfandega, traslado 

ao Hotel Keio Plaza., localizado no famoso bairro de Shinjuku, 

maior centro comercial  de Tokyo.  

http://www.daiichihotel.com/eng/


 

Hiraizumi 

Lagoa Azul Biei 

Todas as bagagens serão transportadas separadamente para Tokyo.  

Café da manhã. Passeio pela cidade, visitando o Templo Zuiganji 

e embarque no passeio de barco pelo arquipélago de Matsushima 

cuja baía possui centenas de ilhas, proporcionando um das mais 

belas paisagem do Japão. Retorno a estação de Sendai para em-

barque no Trem Bala Shinkansen com destino a Tokyo. Chegada 

na Estação de Ueno e baldeação para o Yamanote-sen para Shin-

juku. Acomodação no Hotel Keio Plaza, em Shinjuku, o maior 

centro comercial de Tokyo. www.keioplaza.com/   

15º Dia -  21/Out - Dom - SENDAI (28km) MATSUSHIMA (1h40m) TOKYO 

Otaru 

Café da manha e traslado ao aeroporto para embarque no voo da 

Ana, para Aomori e inicio do passeio pelo Vale do Rio Oirase, com 

suas belas paisagens., Lago Towada, seguindo para a Província 

de Iwate. Acomodação no Hotel Hachimantai Royal.  

Jantar no Hotel.     www.daiwaresort.jp/en/hachimantai/ 

13º Dia –  19/Out - 6ªf - SAPPORO (50min) AOMORI (78km) OIRASE (5km) 

LAGO TOWADA (100km) HACHIMANTAI  

14° Dia- 20/Out - Sab- HACHIMANTAI(120km) HIRAIZUMI(100km) SENDAI 

Café da manhã. Visita ao Templo Chusonji de Konjikido, símbolo 

da cultura de Hiraizumi., Templo Motsuji, com o seu belo jardim 

Oizumi Ga Ike. Continuando para Sendai , capital da Província de 

Miyagi. Acomodação no Hotel Sendai Royal Park. 
                       honyaku.j-server.com/ 

11º Dia -  17/Out -  4ªf - SAPPORO (44km) JOZANKEI (26km) OTARU (39km) 

SAPPORO 

Café da manhã. Subida em lift ao Estádio Okurayama Ski Jump,            

Mercado de peixes Jogai, onde podem almoçar e seguimos ao 

museu da famosa cervejaria Sapporo Beer. Restante do dia livre.   

12º Dia -  18/Out - 5ªf -  SAPPORO 

Café da manhã. Partida para Jozankei, famosa estancia termal 

que nesta época do ano tem uma da mais bonitas paisagens ou-

tonal, continuando para típica cidade de Otaru, a sua fabrica de 

vidros, caixinhas musicais e regressando a Sapporo no final da 

tarde,  breve visita a famosa fabrica de biscoitos e chocolates Shi-

roi Koibito. Retorno ao hotel no final da tarde. 

Baia de Matsushima 

10º Dia -  16/Out - 3ªf - ASAHIKAWA (25km) BIEI (145km) SAPPORO  

Café da manhã. Pela manhã, visita à fábrica de saquê Otokoya-

ma, onde conheceremos como é feita esta tradicional bebida ja-

ponesa. Passaremos pela Vila de Ramen, onde poderão provar o 

típico  ramen de Hokkaido., continuando a Biei e a sua maravilho-

sa Lagoa Azul e prosseguindo a viagem para a capital Sapporo.  

Acomodação no Hotel New Otani Inn Sapporo. 

  www.newotanisapporo.com/eng/ 

 Continuamos a viagem a Asahikawa, a segunda maior cidade de 

Hokkaido, conhecida pelas paisagens naturais. Acomodação no 

Hotel Asahikawa Grand  Hotel. www.asahikawa-grand.com/eng/ 

Lagoa Azul - Biei 

http://www.keioplaza.com/


 -  INCLUI: 
-  Guia acompanhante bilíngue desde o Brasil. 

- Passagem aérea em classe econômica de grupo: GRU - DXB - TYO - GRU com direito a 2 malas de 23 kg cada. 

- Passagem doméstica HND - OBO x CTS - AOM com direito a 1 mala pesando 20kg. 

- Traslados, trem bala  Sendai-Tokyo, passeios com ingressos em ônibus privado, com guia em Português,   

- Hospedagem em hotéis de primeira categoria mencionados ou similares com café da manhã buffet diariamente.  

- 6 jantares e 1 almoço sem bebidas. Em Dubai inclui refrigerantes. 

- Transporte de bagagem por via terrestre de Sendai a Tokyo. 

- Seguro viagem emergencial com cobertura hospitalar de US$ 35.000,00 até 75 anos. De 76 a 85, redução de 50% nas cober- 

   turas. Recomendamos optar por planos superiores com coberturas de US$ 60.000,00 até US$ 275.000,00  

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

- NÃO INCLUI: 
- Taxa de aeroporto de aproximadamente US$ 115,00  

- Passagem aérea nacional,  com limite de bagagem de acordo com a tarifa paga,  

- Despesas de documentação: passaporte, visto do Japão e visto de Dubai, 

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

- Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional, 

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

 - Demais itens ou serviços não mencionados. 

 

Para maiores informações e reservas, consulte o seu agente de viagem: 

Leia as condiço es gerais de adesa o e assine o contrato em nosso site:  www.tabitours.com.br   

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

- Visto Consular dos Emirados Árabes e Japão, exceto para nacionalidade Japonesa e Europeia, que necessitam de RNE  origi 

   nal válido para embarcar de volta. 

Preço por pessoa aéreo e terrestre em US$: 

Em Apto Duplo  US$ 7.690,00 

Desconto apto triplo - US$ 160,00 

Adicional apto individual + US$ 1.880,00 

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

Chegada em Dubai as 03h35m conexão imediata no voo EK261 
as 08h00. Chegada em São Paulo as 17h15m. Liberação após for-
malidades de imigração e alfândega. Fim dos nosso serviços. 

18º Dia -  24/Out - 4ªf - DUBAI - BRASIL 

Café da manhã. Manhã livre. Aptos disponíveis até as 15 horas e 
traslado ao aeroporto de Narita. Embarque no voo EK-319 as 
21h20, de regresso ao Brasil via Dubai. 

17º Dia -  23/Out - 3ªf -  TOKYO - DUBAI 

 

Café da manhã.  Dia inteiramente livre. Sugerimos passeio opcio-
nal ao Parque Nacional de Hakone Monte Fuji.  
A noite jantar de confraternização a bordo do navio Symphony 
Cruises passeando pela baia de Tokyo. Regresso ao hotel. 

16º Dia -  22/Out - 2ªf  - TOKYO 


