
Outono no Japão, tem um clima ameno e uma das 
mais bonitas época para viagens contemplativas e 

ainda  a sua história exótica, mística e   
Tradicional.,  seus monumentos, riqueza da sua cul-
tura milenar. Paisagens belíssimos e inesquecíveis de   

  sua natureza exuberante com florestas, riachos, 
montanhas e seus picos nevados.   

   Saída: 26 / Outubro / 2019 e 2020 - 14 dias  

3º Dia - 28/Out - 2ªf. -  OSAKA 

Chegada no aeroporto de Kansai prevista para 15h35. Após formali-

dades de imigração e alfândega, recepção por guia falando Português 

ou Espanhol e traslado ao Hotel Elsereine Osaka.  

Restante do dia livre. Sugerimos passear pelo centro comercial de 

Umeda, próximo a Estação Central de Osaka, caminhando 10 minu-

tos do hotel, onde poderão comprar roupas, agasalhos, assim como 

câmeras fotográficas, Sim card, para iniciar a sua belíssima  

viagem, além de uma imensa variedades de  

restaurantes. 

1º Dia - 26/Out - Sab. - BRASIL - OSAKA 

18h00 - Apresentação no  terminal 3 do aeroporto de Guarulhos,  pa-

ra check in no voo da United Airlines, com destino aos Estados Uni-

dos. Embarque as 21h10. 

Castelo de Osaka 

2º Dia - 27/Out - Dom. -  Via Houston e San Francisco 

Chegada em Houston previsto para as 05h25. Após formalidades de 

imigração e alfândega., 07h50 conexão imediata a San Francisco e 

Osaka. Devido a passagem pela Linha Internacional de Data, chega-

remos no dia seguinte. 

O Melhor do Japão 2019  

Shopping arcade 

Dotombori 

Outono no Japão - momijigari 



4º Dia - 29/Out - 3ªf.  -   OSAKA 

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

teve início de sua construção em 1583 pelo Xogum Toyotomi Hi-

deyoshi, terminando a em 1598 e após várias batalhas, passou a per-

tencer ao Xogum Ieyasu Tokugawa, visitaremos  o seu bonito Jardim , 

poderão subir até o quinto andar. Continuamos o passeio ao Aquário 

de Kaiyukan, onde apreciarão as varias espécies, inclusive do Brasil, 

descendo o aquário em espiral. Regressamos ao centro para conhecer 

o típico Mercado Kuromon. Aqueles que desejarem poderão ficar para 

conhecer Dotombori onde poderão almoçar e conhecer Shinsaibaishi, 

um shopping coberto de aproximadamente 2 km. 

6º Dia - 31/Out - 5ªf. -  KURASHIKI - MIYAJIMA - HIROSHIMA 

Café da manhã. Breve passeio pelo distrito histórico e partida de ôni-

bus para Miyajima. Chegada e embarque no ferry para a ilha, onde 

poderão almoçar e posteriormente visitaremos o famoso Torii que pa-

rece flutuar na maré cheia, conheceremos o Santuário de Itsukushima. 

após a visita retornamos de ferry ao píer e a Hiroshima. 

Acomodação no Hotel Ana Crowne Plaza.  

18h30 - Caminharemos ao restaurante próximo do hotel para jantar 

um típico Okonomiyaki.  

5º Dia - 30/Out - 4ªf. -  OSAKA  - HIMEJI - OKAYAMA - KURASHIKI 

Suas bagagens, serão despachadas para Kyoto. 

Café da manhã. Partida em ônibus privado para ver as belezas do 

Castelo de Himeji, centro comercial Miyukidori e posteriomente 

seguimos para o Jardim Korakuen de Okayama. 

Acomodação no Court Hotel Kurashiki ao lado do Distrito histórico 

de Bikan e também proximo ao Museu do famoso Momotaro san. 

8º Dia - 02/Nov - Sab. -   KYOTO 

Café da manhã. Parte da manhã city tour visitando o Templo Kinka-

kuji, ou Pavilhão Dourado, antigo Palácio de verão do Xogum Ashi-

kaga construído em 1.397, continuamos ao Castelo de Nijo, antiga re-

sidência do Shogun Tokugawa construído em 1.603, Santuário Xinto-

ísta Heian com o seu belíssimo jardim, construído em 1.895 para a 

comemoração do 1.100º aniversário da cidade, finalizando o passeio 

no Templo Kiyomizu. Retorno ao hotel no final da tarde. 

7º Dia - 01/Nov - 6ªf. -  HIROSHIMA - KYOTO 

Café da manhã. Visita ao Parque Memorial da Paz, onde em 06 de 

Agosto de 1945, foi lançada a bomba, morreram cerca de 166.000 

pessoas, maioria de civis num período de 4 meses, depois visitaremos 

o Museu da Bomba Atômica e terminando na Estação de Hiroshima, 

para embarque no trem bala Shinkansen, com destino a Kyoto. 

Chegada e passeio ao Templo de 1.000 Torii, Fushimi Inari.  

Regressando no final da tarde. Acomodação no Hotel New Miyako. 

Aquário Kaiyukan 

Templo de 1.000 Torii 

Parque Memorial da Paz Hiroshima 

Templo Kinkakuji 



Café da manhã. Partida para visitar o Museu de Arte Ichiku Kubota, 

parada no Gotemba Premium Outlet Hakone, breve passeio de barco 

e seguimos à região vulcânica de Owakudani, com o tempo bom, 

terão uma belíssima vista do Mt. Fuji., posteriormente continuamos 

para Tokyo. Chegada e acomodação no Hotel Grand Nikko Tokyo 

Daiba. Localizado no futurístico bairro de Odaiba, conhecido também 

como Rainbow Town onde se encontra o novo Mercado de Peixe To-

yosu, construído para substituir o antigo Tsukiji, e muitas atrações: 

Aquacity Odaiba, que no quinto andar oferece uma variedade de ra-

men de todo o país com uma bonita vista do Rainbow Bridge, Museu 

da Ciência Marítima, Museu da Ciência Emergente e Tecnologia, 

Show room da Toyota, Shopping centers, etc. 

10º Dia - 04/Nov - 2ªf. -   KAWAGUCHIKO - HAKONE - TOKYO   

Lago Ashi - Hakone 

Ofuro termal 

Café da manhã. City tour conhecendo a Praça do Palácio Imperial, 

Torre Skytree a antena mais alta do mundo, subindo até o primeiro 

estágio, continuando a Asakusa Kannon e a rua Nakamise com o seu 

pitoresco comércio. Finalizando o passeio em Ueno e Ameyoko. 

 Retorno por conta ao hotel.  

11º Dia - 05/Nov/Abr - 3ªf. -   TOKYO   

9º Dia- 03/Nov - Dom - KYOTO - NABANA NO SATO - KAWAGUCHIKO 

Suas bagagens serão despachadas para Tokyo. 

Café da manhã. Traslado a estação de Kyoto. Embarque no trem bala 

para Nagoya e passeio à Nabana No Sato, na província de Mie, para 

conhecer os seus belíssimos jardins de begônias e estufas de flores. A 

tarde traslado para Nagoya, embarque no Shinkansen para Mishima e 

traslado à Kawaguchiko, ao lado do famoso Monte Fuji. 

Acomodação no Yamagishi Ryokan em apto típicos.  Jantar incluso, 

vestido a caráter com Yukata. Sugerimos vivenciar uma experiência 

única e relaxante banho em ofurô termal. 

12º Dia - 06/Nov - 4ªf.  -   TOKYO 

Café da manhã. Dia inteiramente livre. Sugerimos conhercer o bonito 

Parque Nacional de Nikko ou  os famosos  bairros de Ginza, Shinjuku, 

Shibuya, Harajuku, etc.  

Tokyo Sky Tree e Monte Fuji 

 

Monte Fuji  

Chegada no aeroporto de Guarulhos, terminal 3 - previsto para 11h40. 

Liberação após formalidades de imigração e alfândega. 

Café da manhã. Manhã livre.  Liberação dos aptos até as 11 ou 12 horas. 

14h00 - Traslado ao aeroporto de Narita para embarque no voo da United 

Airlines de volta ao Brasil via Chicago. Chegada as 15h30 em Chicago e 

após formalidades de imigração e alfândega, conexão com o voo para São 

Paulo, partindo as 21h20. 

14º Dia - 08/Nov - 6ªf. -  SÃO PAULO - BRASIL 

13º Dia - 07/Nov - 5ªf. -  TOKYO - Chicago - BRASIL 



NÃO INCLUI:  
- Taxas de aeroportos: aproximadamente US$ 125,00. 

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

- Despesas de documentação: passaporte, vistos do Japão e Estados Unidos; 

- 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, e às camareiras e carregadores.  

- Demais itens não mencionados. 

INCLUI: 
- Guia acompanhante bilíngue desde o Brasil e guias locais em Português ou Espanhol durante toda a viagem, 

- Passagem aérea em classe econômica de grupo: Guarulhos-Osaka x Narita-Guarulhos, via Estados Unidos com direito               

  a 2 malas de 23 kg cada,  

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

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

- 1 noite de acomodação em Ryokan em aptos típico com tatami.  

- 10 cafés da manhã e 2 Jantares sem bebidas 

- Seguro viagem emergencial com cobertura hospitalar de USD 40.000,00 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 - Tokyo. 

- Imposto Turismo e IOF. 

 

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$ 5.390,00 

Desconto apto. Triplo - US$ 100,00 

Adicional apto. Individual + US$ 1.390,00 

            Voos, programa e valores calculados em Fevereiro/2019, 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 e dos Estados Unidos; exceto para nacionalidade Japonesa e Europeia,  que necessitam 

   preencher o ESTA e viajar com RNE original válido para reembarcar de volta. 


