
Dubai e Abu Dhabi nos Emirados Árabes é o contraste 
do país inteiramente moderno, com o seu deserto e o 

milenar  Japão com seus templos,  castelos seculares e 
sua natureza exuberante como os Alpes com  seus pi-
cos nevados!  Resorts termais e belíssimos parques de 
flores, como bromélias, tulipas, cerejeiras em grama, a 

formosura única das Glicínias !   

Saída: 23 / Abril / 2020 e 2021 - 19 dias  

3º Dia - 25/Abr - Sab. -    DUBAI - ABU DHABI 

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 fare-

mos uma parada no Heritage Village, recriação de uma vila beduí-

na, continuamos para a Praça dos Monumentos, a grandiosa e for-

mosa Mesquita Sheikh Zayed. Retorno a Dubai, finalizando o pas-

seio 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 - 23/Abr / 2020 - 5ªf. -   BRASIL  

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

check in e embarque no voo da Emirates Airlines, com destino ao 

Emirados Árabe.  

Dessert Safari 2º Dia - 24/Abr - 6ªf. -    GUARULHOS - DUBAI 

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

para as 22h50m. Formalidades de imigração e alfândega, recepção 

por guia falando Portugues e traslado ao Hotel Swissotel Al Ghura-

ir, anexo a um grande shopping center. 

Dubai - Japan Alpes & Glicínias 2020 

Grandiosa Mesquita de Abu Dhabi 



4º Dia - 26/Abr - Dom. -  DUBAI - Desert Safari 

05º Dia - 27/Abr - 2ªf. -   DUBAI - OSAKA 

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

aeroporto de Kansai as 17h50. Após formalidades de imigração e 

alfandega, recepção por guia falando Portugues e traslado ao Hotel 

Elsereine Osaka. Noite livre.  

07º Dia – 29/Abr. – 4ªf. -  OSAKA - KYOTO  

Café da manhã. Partida em ônibus para clássica cidade de Kyoto 

fundada no século I, foi antiga Capital do Japão de 794 a 1869, e a 

cidade com mais Tesouros Nacional. 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 1.100º aniversário da cidade, 

Templo Kiyomizu e a sua típica rua, etc. Acomodação no Hotel  Mi-

yako Kyoto Hachijo, ao lado do Mall Aeon. 

06º Dia - 28/Abr - 3ªf. -   OSAKA   

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

Jardim de Cerejeiras, Aquário Kaiyukan, Mercado Kuromon, finali-

zando o passeio no famoso bairro de Dotombori e Shinsaibashi.       

Almoço Okonomiyaki. Restante do dia livre.  

09º Dia - 01/May – 6ªf. - KYOTO - ISE - NABANA NO SATO - NAGOYA 

Bagagens serão despachadas para Tateyama.  

Café da manhã e partida em ônibus para a província de Mie, visi-

tando o Santuário Xintoísta Ise, o mais sagrado do Japão, é dedi-

cado à deusa do Sol, Amaterasu, a divindade tutelar do Japão. Po-

derão passear e comer pela sua antiga rua Okage Yokocho. A tarde 

continuando ao Parque Nabana No Sato, apreciando os seus belís-

simos jardins, estufas de flores e sua espetacular iluminação.  

A noite, traslado a Nagoya e acomodação no Hotel Daiwa Roynet  

10º Dia- 02/May- Sab. - NAGOYA - TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO -

TATEYAMA 

08º Dia - 30/Abr - 5ªf. -   KYOTO 

Café da manhã. Dia inteiramente livre. Poderão fazer um passeio 

opcional a Nara, a primeira capital do Japão, ou a Hiroshima e Mi-

yajima, Fushimi Inari, o templo de 1.000 Torii, etc. 

Shirakawago 

Pq de flores de Nabana no Sato  

Kinkakuji - Kyoto 

Café da manhã. Passeio panorâmico de Dubai, passando pela anti-

ga região, museu de Dubai., atravessando o canal creek, no tradi-

cional barco abra para o lado de Deira, onde estão os souks, baza-

res de especiarias e de ouro, seguindo para o centro financeiro, 

com os seus edifícios futurísticos, como o Burj Khalifa, edifício 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 Ju-

meirah, etc. Retorno ao hotel.  

15h00 - partida para o mais popular passeio em caravana de Land 

Cruises através das dunas do deserto. 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 dis-

poníveis até as 23h00 e traslado ao aeroporto, para embarque com 

destino a Terra do Sol nascente. 

Café da manhã. Embarque no trem expresso a Takayama, conhe-

cendo suas antigas ruas, como Kamisannomachi, e continuando a 

Vila Shirakawago, Patrimônio da Humanidade, visitando as casas 

chamadas de Gasho Zukuri, construídas há mais de 300 anos. 

Continuando para Tateyama. Acomodação no  

Hotel Mori no Kaze. Jantar no hotel. 

Castelo de Osaka 

Show de Leds - Nabana no Sato 



Café da manhã. Partida em onibus para o Parque Misato 

Shibazakura, conhecendo o Parque Kezoji e continuando ao 

famoso Parque de Flores de Ashikaga com as suas belíssimas 

glicínias.  www.japan-guide.com/blog/sean/130423.html  

Acomodação no Hotel Route Inn Sano Fujioka. 

13º Dia - 05/May – 3ªf. - TAKARAGAWA ONSEN - ASHIKAGA - SANO 

Café da manhã. Partida para o Parque Nacional de Nikko, 

conhecendo o Lago Chuzenji, Cascata de Kegon, Santuário 

Toshogu, memorial ao Shogun Ieyasu Tokugawa. Chegando em 

Tokyo no final da tarde. Acomodação no Hotel Keio Plaza, em 

Shinjuku, o maior centro comercial de Tokyo. 

14º Dia - 06/Maio - 4ªf. -  SANO - NIKKO - TOKYO 

Café da manhã. Dia Livre. Sugerimos conhecer os bairros de 

Odaiba, Ginza, Roppongi Hills, Shibuya, etc. 

15º Dia - 07/Maio - 5ªf. -  TOKYO 

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

16º Dia - 08/Maio - 6ªf. -  TOKYO   

Parque de flores de glicínias 

Tokyo Sky Tree e Mt. Fuji 

Yudanaka Onsen 

12º Dia- 04/May– 2ªf. - YUDANAKA -  TAKARAGAWA ONSEN 

Café da manhã. Partida em onibus para o Parque Jigokudani 

Monkey, para uma experiencia única, vendo os macacos da neve 

curtindo as termas em seu habitat natural, depois seguimos ao 

Templo Zenkoji e continuando a Takaragawa Onsen. Acomodação 

no Hotel Gensen No Yado Matsunoi em aptos típicos com tatami. 

Jantar incluso. 

Alpes do Japão 

Café da manhã. Dia livre. Aptos disponíveis até 16h00. 

Traslado ao aeroporto de Narita, para embarque no voo da Emira-

tes Airlines, partida prevista para 22h00 para Dubai.  

17º Dia - 09/Abr - Sab. -  TOKYO - Dubai - BRASIL 

11º Dia - 03/May - Dom. - TATEYAMA - Alpes do Japão - MURODO

(2450m)- KUROBE(1450 m)- OGISAWA (1.430 m)- YUDANAKA 

Café da manhã. Traslado a estação de Tateyama e travessia dos 

Alpes do Japão, com as suas fantásticas paisagens, rodovia da 

neve, tomando onibus, funicular, bondinho, ropeway, etc.  

www.alpen-route.com/en/about/introduction.html   (Temp. aprox. de 10C. ) 

Acomodação no Hotel Issa No Komichi Biyu no Yado. Jantar.  

19º Dia - 10/Maio - Dom. -  DUBAI - BRASIL 

Chegada em Dubai e conexão imediata para com o voo EK-216 

partindo as 09h00 e chegando no aeroporto de Guarulhos por vol-

ta das 17h00 no terminal 3.  

Liberação após as formalidades de imigração e alfândega.  

https://www.japan-guide.com/blog/sean/130423.html
https://www.alpen-route.com/en/about/introduction.html


 NÃO INCLUI:  
- Taxas de aeroportos: aproximadamente US$ 155,00. 
- Passagens doméstica do Brasil com limite de bagagem conforme a tarifa paga. 
- Despesas de documentação: passaporte e vistos consular. 
- 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 camareiras.  
- Demais itens não mencionados. 

 INCLUI: 
- Guia acompanhante bilíngue desde o Brasil  
- Passagem aérea da Emirates Airlines em classe econômica: São Paulo - Dubai - Osaka e Tokyo - São Paulo, com 
  direito a 2 malas de 23 kg cada (157 cm com as rodas) e 1 bagagem de mão com até 10kg (115 cm com as rodas).  
- Traslados, passagens de trens, 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. 
- 1 almoço e 3 Jantares sem bebidas 
- Seguro viagem emergencial Diamante com cobertura hospitalar de até USD 40.000,00 até 75 ano, 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 - Tateyama - Tokyo. 

 REQUER: 
- Passaporte valido 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 embarcar de volta ao Brasil. 

 

Para reservas e informações, consulte seu agente de viagem: 

Condições gerais de acordo com o contrato no site:  www.tabitours.com.br   

Preço por pessoa em US$: parte aérea e terrestre 

Em apto. Duplo  US$ 7.790,00 

Desconto apto. Triplo - US$ 200,00 

Adicional apto. Individual US$ 1.690,00 

 

- NOTAS: passeios podem não ser na ordem descrita e poderão ser substituídos devido a imprevistos alheio ao nosso 
controle, como de origens climáticos, greves, folgas, reformas, congestionamentos etc.  
- Assentos: por ser reserva de grupo a cia. aérea designa os assentos onde estiver disponível.  
Sempre pedimos para manter casais e amigos juntos, no entanto não podemos dar garantia total. O mesmo ocorre 
com assentos no corredor ou janela. Sugerimos comprar assentos para evitar este desconforto. Assentos custam a 
partir de US$ 40,00 por voo, depende de cada cia. Aérea. (impresso em dezembro 2019) 

Programa calculado em dezembro 2019, para grupo de 20 passageiros, sujeitos a alterações 


