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07 a 24 de Outubro de 2018

OUTONO NO JAPÃO – Momijigari

As belezas do outono em Hokkaido e Tohoku, no norte do Japão, são indescritíveis
nesta época do ano! Rios, lagos cristalinos, desfiladeiros, vales e montanhas
multicoloridas
como
uma
pintura.
Hospedagens
em
Onsen Ryokan com banhos termais relaxantes e jantares com iguarias deliciosas! Trem
Bala Shinkansen Sendai – Tokyo.
1º Dia - Dom. - 08/Out – BRASIL (São Paulo)
21:30 horas – Apresentação no aeroporto de Guarulhos, terminal 3 – balcão da Emirates Airlines.
2º Dia - 2ªf. - 09/Out - DUBAI
Embarque no voo EK262 as 01:20 horas e chegada prevista em Dubai as 22:00 horas. Após formalidades de
imigração e alfândega traslado ao Hotel Al Ghurair Rayhaan by Rotana.
3º Dia - 3ªf. - 10/Out - DUBAI - ABU DHABI
Café da manhã. Partida para Abu Dhabi, capital e maior dos sete Emirádos, onde se encontra a maioria das
embaixadas e empresas petrolíferas. Visitaremos a famosa Mesquite Sheilh
Zayed, a terceira maior do mundo, bairro nobre de Al Battern, onde se encontram os Palácios Reais, o majestoso
Emirates Palace, na orla marítima faremos uma parada no Heritage Village, recriação de uma vila eduína,
continuamos para a Praçados Monumentos. Passeio na ilha Sadyatt, previsto para abrigar grandiosos museus como o
Louvre Guggelheim.
Retorno e finalizando o passeio em Dubai Mall.

4º Dia - 4ªf. - 11/Out - DUBAI
Café da manhã. City tour panoramico da cidade, começando pela região de Jumeirah. Passamos pela Mesquita de
Jumeirah, Sheikh Zayed Road e a área financeira que ostenta um cenário de
prosperidade com prédios altíssimos e futurísticos como por exemplo o World trade centre, o Burj Khalifa
inaugurado em Jan/2010, com 828 metros de altura, é o arranha-céu mais alto
do mundo., seguimos pela orla de Jumeirah Beach com passagem pelo tradicional bairro residencial de Jumeirah; o
Mercado Mall, Hotéis Burj Al Arab (formato de vela de barco), o Madinat Jumeirah, seguindo para o Souq Madinat,
um luxuoso bazar no estilo árabe. Na sequencia conheceremos a “Palm Jumeirah” onde esta localizado o Atlantis
hotel e vários outros hotéis 5 estrelas.
A Dubai Marina com seus hotéis a beira mar e gigantesco condomínio residencial e finalmente o novo bairro “The
Old Town” 15:00hs – partiremos para a mais popular excursão em Land Cruisers 4×4 de 6 lugares, partindo 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 folcloricas. Retorno ao hotel. Apartamento disponivel até as 23:30hs e traslado ao aeroporto.
5º Dia - 5ªf. - 12/Out - DUBAI - TOKYO
Embarque as 02:50hs. Chegada no aeroporto de Narita as 17:35hs. Após formalidades de imigração e alfandega
traslado ao Hotel Keio Plaza, localizado no famoso bairro de Shinjuku, maior centro comercial de Tokyo.
6º Dia - 6ªf. - 13/Out - 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 torre de TV mais alta do mundo., Templo Asakusa Kannon e a sua típica Rua Nakamise. Finalizando no
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aeroporto de Haneda e embarque com destino a Obihiro-Hokkaido, a Ilha do Norte. Chegada e traslado e
acomodação no Tokachigawa Daiichi Hotel em aptos típicos com tatami. Sugerimos relaxante banho no ofuro
termal. Jantar típico incluso. www.daiichihotel.com/eng/

7º Dia - Sab. - 14/Out - TOKACHIGAWA (121km) KUSHIRO (72km) LAGO AKAN
7º Dia - Sab. - 14/Out - TOKACHIGAWA (121km) KUSHIRO (72km) LAGO AKAN
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 alga típico do local.
Acomodação no Hotel Akanko Tsuruga Wings. Jantar no ryokan e posteriormente visitaremos a vila Ainukotan para
assistir um show de músicas e danças típicas de sua cultura. Ainus são povos indígenas de Hokkaido, Ilhas Curilas e
Sacalina, hoje estima se que sejam cerca de 150.000 descendentes.
www.tsurugawings.com/en/dining/hapo.html

8º Dia - Sáb. - 15/Out - LAGO AKAN (53km) LAGO MANSHU (105km) SHIRETOKO
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 naturais, onde faremos um cruzeiro pela costa
da península de Shiretoko. Acomodação no Shiretoko Grand Hotel Kitakobushi e jantar no hotel.
www.shiretoko.co.jp/english/

9º Dia - Dom. - 16/Out - SHIRETOKO (90km) ABASHIRI (137km) DAISETSUZAN (Soukyo) (74km)
ASAHIKAWA
Café da manhã. Partida para Abashiri, visitaremos o Museu Okhotsk Ryuhyo, cujo acervo são de grandes blocos de
gelos que flutuam pelo oceano e se originam através do descongelamento
das geleiras no início da primavera., museu da antiga prisão de Abashiri e em seguida continuaremos para Parque
Nacional de Daisetsuzan Sounkyo.
Passeio pelo Monte Kurodake com subida de teleférico para apreciar a vista panorâmica do Parque , com o seu
impressionante desfiladeiro, seus penhascos e belas formações rochosas. Prosseguindo a Asahikawa, a segunda maior
cidade de Hokkaido, conhecida pelas paisagens naturais. Acomodação no Hotel Asahikawa Grand
Hotel. www.asahikawa-grand.com/eng/

10º Dia - 2ªf.- 17/Out - ASAHIKAWA (25km) BIEI (145km) SAPPORO
Café da manhã. Pela manhã, visita à fábrica de saquê Otokoyama, onde conheceremos como é feita esta tradicional
bebida japonesa. Passaremos pela Vila de Ramen, onde podemos provar o típico ramen de Hokkaido., continuando a
Biei, visitando o Lago Azul e prosseguindo a viagem para a capital Sapporo. Acomodação no Hotel New Otani Inn
Sapporo. www.newotanisapporo.com/eng/

11º Dia - 3ªf.- 18/Out - SAPPORO (44km) JOZANKEI (26km) OTARU (39km) SAPPORO
Café da manhã. Partida para Jozankei, famosa estancia termal que nesta época do ano tem uma da mais bonitas
paisagens outonal, 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 chocolate Shiroi Koibito.

12º Dia - 4ªf. - 19/Out - SAPPORO
Café da manhã. Visita ao Estádio Okurayama Ski Jump, Observatório Hitsujigaoka e ao museu da famosa cerveja
Sapporo Beer. Restante do dia livre.
13º Dia – 5ªf. - 20/Out - SAPPORO (50min) AOMORI (78km) OIRASE (5km) LAGO TOWADA (100km)
HACHIMANTAI
Café da manha e traslado ao aeroporto para embarque a Aomori e inicio do passeio pelo Vale do Rio Oirase, com
suas belas paisagens, Lago Towada, seguindo para a Provincia de Iwate.
Acomodação no Hotel Hachimantai Royal. Jantar no Hotel.
www.daiwaresort.jp/en/hachimantai/

14° Dia - 6ªf. - 21/Out - 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/
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15º Dia - Sáb. - 22/Out - SENDAI (28km) MATSUSHIMA (1h40m) TOKYO
Café da manhã. Passeio pela cidade, conhecendo às ruínas do Castelo Aoba (Castelo Sendai)., seguindo para o
Templo Zuiganji. Passeio de barco pelo arquipélago de Matsushima cuja baía possui centenas de ilhas que foram
formadas a partir de resíduos vulcânicos e arenito, proporcionando um das mais bela paisagem do Japão. Retorno a
estação de Sendai para embarque no Trem Bala Shinkansen com destino a Tokyo. Chegada na Estação de Ueno e
baldeação para o Yamanote-sen para Shinjuku. Acomodação no Hotel Keio Plaza. www.keioplaza.com/

16º Dia - Dom. - 23/Out - TOKYO
Café da manhã. Dia livre. Passeio opcional ao Parque Nacional de Hakone Monte Fuji. Jantar de confraternização no
Cruzeiro Synphony pela Baia de Tokyo.

17º Dia - 2ªf. - 24/Out - TOKYO
Café da manhã. Em horário conveniente traslado ao aeroporto de 18º Dia – 3ªf. – 25/Out – DUBAI – BRASILNarita.
Embarque no voo EK-319 as 21:20.
18º Dia - 3ªf. - 25/Out - DUBAI – BRASIL (São Paulo)
Chegada em Dubai as 03:35hs conexão imediata no voo EK261 as 09:00. Chegada em São Paulo as 18:15hs~.
Liberação após formalidades de imigração e alfandega. Fim dos nossos serviços.
REQUER:
 Passaporte valido por mais de 6 meses durante a viagem com 4 páginas em branco;
 Vistos Consular do Japão e Emirados Árabes; exceto para nacionalidades Japonesas, Europeus,
Americanos…
PACOTE INCLUI:
 Passagem aérea internacional em classe econômica: SAO – DXB – TYO – GRU com direito a 2 malas de
32 kg cada. Passagem HND – OBO x CTS – AOM com direito a 1 mala pesando 20kg.
 Imposto turismo e IOF
 Hospedagem nos hoteis de primeira categoria mencionados, com cafe da manha diariamente.
 Refeições mencionadas sem bebidas.
 Passagem de trem bala de Sendai – Tokyo em classe turística.
 Traslados e passeios com ingressos e guia em Português em o nibus privado.
 Seguro de viagem com cobertura hospitalar ate US$ 24.000,00 ate 75 anos, podendo optar por planos
superior.


PACOTE NÃO INCLUI:
 Taxa de aeroporto US$ 110,00 e excesso de bagagens.
 Documentação: passaporte, visto do Japa o e Dubai
 Despesas extras de cara ter pessoal como: telefonemas, lavanderia , refeições e bebidas, etc.
 Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcionais e demais serviços não mencionados
 Gratidões para guia, chofer: Sugerimos os seguintes valores consagrados internacionalmente:
– 3-4 US$ por passageiro por dia para guia e chofer
– 1 US$ dia a s camareiras, deixar sobre o travesseiro
– 3 US$ para maleteiros nos hotéis.

Preço:
Preço por pessoa em US$: Parte terrestre
Em Apto Duplo: US$ 6.950,00
Desconto em Apto Triplo: -US$ 160,00
Adicional Apto Individual: +US$ 1.600,00
Saída garantida para grupo mínimo de 20 participantes. Valores calculados em
Janeiro/2017, sujeitos a alterações.
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