
Paris, a charmosa cidade luz é sempre encantadora,  
assim como o milenar Japão, com a sua rica e tradicional  

cultura, os seus antigos castelos, templos e santuários secula-
res, por onde circularam os famosos samurais e xoguns.  

Visitaremos Okinawa com o seu clima tropical,  
no continente a natureza exuberante, com picos nevados,  

florestas, Riachos e paisagens inesquecíveis nos belíssimos 
parques e jardins de cerejeiras !   

 Saída: 24 / Março / 2020 e 2021 - 19 dias  

3º Dia - 26/Mar - 5ªf -  PARIS 

Café da manhã. City tour panorâmico pela Cidade Luz, passando pe-
la Torre Eiffel; Praça da Concordia; Champs Élysées; Arco do Triun-
fo; Museu do Louvre; Inválidos, etc. Continuaremos a nossa visita ao 
Palácio de Versalhes, considerado um dos maiores do mundo, possui 
700 cômodos, 2153 janelas; 1250 lareiras com 700 hectares de par-
que. Era o antigo chalé de caça de Luis XIII, reformado por Luis XIV 
em 1682, quando o mesmo mudou-se para Versalhes. A Corte de 
Versalhes foi o centro do poder do antigo regime  
Frances até 1789 quando a família real foi  
obrigada a voltar para capital Paris. 

1º Dia - 24/Mar - 3ªf -  BRASIL - PARIS 

16h30 - Apresentação no aeroporto de Guarulhos, terminal 3, para 

check in no voo da Air France com destino a Paris, com previsão de 

saída as 20h00. 

Waikiki beach 

2º Dia - 25/Mar - 4ªf -  PARIS 

Chegada por volta das 11h30 e traslado ao Hotel Mercure ou Novotel 
Tour Eiffel. Restante do dia para descanso. Sugerimos apreciar o por 
do sol no alto da Torre Eiffel, se o tempo estiver bom e a  noite pas-
sear pelo rio Sena a bordo do Bateau Mouche. 

 

Paris - Okinawa & Japão em Cerejeiras 2020 

Tour Eiffel 

Museu do Louve 

Castelo de Osaka em cerejeiras 



4º Dia - 27/Mar - 6ªf -   PARIS - OSAKA 

Chegada no aeroporto de Kansai as 09h00. Após formalidades de 

imigração e alfandega. Recepção por guia falando Português. Fare-

mos o cambio de moedas e traslado ao Hotel Osaka Daiichi. Restan-

te do dia livre. Check in em horário regular do hotel.  

06º Dia - 29/Mar - Dom. -   OSAKA - NAHA OKINAWA 

Café da manhã e City tour, visitando o bonito e imponente Castelo de 

Osaka e os seus jardins de Cerejeiras, Mercado Kuromon, finalizan-

do o passeio no famoso bairro de Dotombori e Shinsaibashi, sugeri-

mos comprar lanches antes de seguir ao aeroporto de Itami, para 

embarque a Naha as 15h00. Chegada previsto para 17h00 e traslado 

ao Hotel Royal Orion. Restante do dia livre. 

08º Dia – 31/Mar – 3ªf -   OKINAWA 

Café da manhã. Partida em ônibus para passeio pelo sul da ilha: co-

nhecendo o Castelo Shuri, Okinawa World. Almoço incluso. Visita ao 

Monumento Himeyuri, dedicada às jovens estudantes que trabalha-

ram nos hospitais caverna do exercito em condições horríveis e a 

maioria não sobreviveram. No final da tarde, retorno ao hotel. 

07º Dia - 30/Mar - 2ªf -   OKINAWA 

Bagagens serão despachadas para Kyoto. Levar bagagem para 3 noites. 

Café da manhã. Embarque em ônibus privado com guia em Portu-

guês para passeio de dia inteiro pelo norte da Ilha: conhecendo o 

bonito Aquário Churaumi. Almoço incluso. Continuando ao Cabo 

Manza, Ryukyu Village, etc. Retorno  o final da tarde. Sugerimos jan-

tar e passear pela Avenida Kokusai (internacional) com milhares de 

lojas e restaurantes. 

10º Dia - 02/Abr – 5ªf -  KYOTO  

Café da manhã. City tour pela clássica cidade de Kyoto, fundada no 

século I, foi a antiga Capital do Japão de 794 a 1868, atualmente é a 

cidade com mais Tesouros Nacionais. Conheceremos o Templo Kin-

kakuji, o Pavilhão Dourado, Castelo de Nijo, antiga residência do 

Shogun Tokugawa, Santuário Heian com o seu belíssimo jardim, 

construído para a comemoração do 1100º aniversário da cidade. Fi-

nalizando o passeio no Templo Kiyomizu. 

Restante do dia livre. 

11º Dia - 03/Abr - 6ªf - KYOTO -  NABANA NO SATO - TAKAYAMA -  

HODAKA  

09º Dia - 01/Abr - 4ªf -  OKINAWA - OSAKA - KYOTO 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Naha para embarque a 

Osaka, chegada e traslado ao Hotel Keio Prelia Karasuma Gojo. 

Restante do dia livre. Sugerimos conhecer Kawaramachi, Mercado 

Nishiki, etc. 

Yudanaka Monkeys  

Shirakawago 

Templo Kinkakuji  - Kyoto 

05º Dia - 28/Mar - Sab. -  OSAKA 

Bagagens serão despachadas para Unazuki. Levar bagagem para 2 noites. 

Café da manhã e partida em ônibus para conhecermos os belíssimos 

jardins e estufas de flores de Nabana No Sato. Traslado a Nagoya e 

embarque no trem para Takayama, visitando Kamisannomachi,  

Takayama Jinja. Acomodação no Hodakaso Sanganoyu Hotel.  

Jantar incluso.  

Okinawa 

Café da manhã e traslado ao aeroporto Charles De Gaulle, para em-

barque no voo da AF-2922, com previsão de decolar as 13h00 com 

destino a Terra do Sol Nascente. 



Café da manhã. Partida para visitar um sítio de cultivo de wasabi e 
em seguida o jardim exterior do castelo de Matsumoto, prosseguindo 
para ruínas do castelo Takato e suas  cerejeiras, continuaemos para 
Yamanashi e Kawaguchiko, um dos lagos ao lado do Monte Fuji. 
Acomodação no Fuji Premium Resort Hotel. Jantar incluso.  

14º Dia - 06/Abr – 2ªf. - YUDANAKA - MATSUMOTO - TAKATO -

KAWAGUCHIKO (Monte Fuji) 

Café da manhã. Embarque em onibus para passeio ao Parque de 

Flores do Monte Fuji, depois continuamos a Gotemba Premium 

Outlet, para compras e refeições. Seguimos à região vulcânica de 

Owakudani (ocasionalmente fechado, de acordo com a atividade 

vulcanica), conforme o clima, terão uma belíssima vista do Mt. Fuji. A 

tarde seguiremos para Tokyo, a capital da nação desde 1869. 

Acomodação no Hotel Keio Plaza localilizado no bairro de Shinjuku, 

o maior e mais famoso centro comercial de Tokyo. 

15º Dia - 07/Abr - 3ªf. - KAWAGUCHIKO - GOTEMBA - HAKONE -  

TOKYO 

16º Dia - 08/Abr - 4ªf -   TOKYO 

Café da manhã. City tour se inicia na Praça do Palácio Imperial, 
segue para Torre Sky Tree, a antena mais alta do mundo, subiremos 
até o primeiro estágio, realizaremos um breve passeio de barco pelo 
Rio Sumida com destino ao Templo Asakusa Kannon e a sua rua 
Nakamise com o seu pitoresco comércio, finalizando o passeio no 
típico e antigo bairro de Ueno. Retorno ao hotel por conta prõpria.  
Restante do dia livre.  

17º Dia - 09/Abr - 5ªf. -   TOKYO   

Parque de flores em Mt. Fuji 

Tokyo Sky Tree e Mt. Fuji 

Takato Caslte 

13º Dia - 05/Abr – Dom. - UNAZUKI ONSEN - HAKUBA - YUDANAKA 

Café da manhã. Partida em onibus a Hakuba, local das olimpiadas 
de inverno e continuaremos ao pitoresco parque Jigokudani 
Monkeys, onde macacos relaxam no ofuro termal, tendo uma ordem 
de hierarquia. 
Acomodação no  Ryokan Yorozuya em aptos típicos com tatami. 
Jantar incluso. 

Unazuki  

18º Dia - 10/Abr - 6ªf -   TOKYO - PARIS - BRASIL 

12º Dia - 04/Abr - Sab. - HODAKA - SHIRAKAWAGO - UNAZUKI ONSEN  

Café da manhã. Partida em onibus para Shirakawago, vila 
tipicamente japonesa, protegida pela Unesco como Patrimônio da 
Humanidade, conheceremos as suas construções chamadas de 
Gasho Zukuri e continuaremos para estação de Kurobe, onde 
embarcaremos no trem local para a famosa estancia termal de 
Unazuki Onsen. Acomodação no  Hotel Unazuki Entaijiso em aptos 
típicos com tatami. Jantar incluso. 

19º Dia - 11/Abr - Sab. -  BRASIL 

Café da manhã. Dia inteiramente livre. Sugerimos tour opcional ao 
Parque Nacional de Nikko ou conhecer os centros comerciais de 
Odaiba, Ginza, Roppongi Hills, Shibuya, etc. 

Café da manhã. 10:00hs - traslado ao aeroporto de Haneda, para 

embarque no voo da Air France, com partida prevista para 14:20 ho-

ras e chegando em Charles De Gaulle as 19h50, conexão imediata 

com AF 454, decolando as 23h30 para São Paulo.  

Chegada prevista no aeroporto de Guarulhos aproximadamente 

06h30. Liberação após as formalidades de imigração  

e alfândega. E conexão para a sua cidade. 



 NÃO INCLUI: 
 - Taxas de aeroportos: aproximadamente US$ 155,00. 

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

 - Despesas de documentação: passaporte, visto Japonês; 

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

 - Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional; 

 - Gorjetas para guias,  motoristas e camareiras.  

 - Demais itens não mencionados. 

 INCLUI: 
 - Guia acompanhante bilíngue desde o Brasil  

 - Passagem aérea Air France em classe econômica: São Paulo - Paris - Osaka e Tokyo - São Paulo, com direito a 2  

    malas de 23 kg cada (157 cm com as rodas) e 1 bagagem de mão cada (115 cm com as rodas) de 10kg.  

 - Traslados, trem Bala Shinkansen, ingressos, passeios em ônibus privado com guia em Português . 

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

 - Imposto turismo, iof e taxas de turismo. 

 - 2 almoços e 4 Jantares sem bebidas 

 - Seguro viagem emergencial Euromax com cobertura hospitalar de até EUR 60.000,00 até 75 anos. De 76 a 85 anos,  

             redução de 50% nas coberturas. Recomendamos optar por planos superiores com coberturas de até US$ 300.000,00 

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

 REQUER:  
 - Passaporte valido por mais de 6 meses durante a viagem com pelo menos 4 páginas em branco; 

 - Visto consular do Japão; exceto para nacionalidade Japonesa e Europeus. 

 - Nacionalidade Japonesa e demais estrangeiros, requer RNE original válido para reingressar no Brasil. 

 

Para reservas e informações, consulte seu agente de viagem: 

Condições gerais e contrato no site:  www.tabitours.com.br  

Parte aérea e terrestre - Preço por pessoa em US$: 

Em apto. Duplo  US$ 7.790,00 

Desconto apto. Triplo - US$ 170,00 

Adicional apto. Individual US$ 2.000,00 
                             Programa calculado em Agosto 2019, para grupo de 20 passageiros, sujeitos a alterações 

 

NOTA: passeios podem não ser na ordem descrita., e conforme consta no contrato também podem ser substituídos, devido  
             a imprevistos alheio ao nosso controle, em função de problemas climáticos, greves, folgas, congestionamentos, etc.  


