
     Dubai & Férias no Japão 2022 

Saídas mensais 2022 - 2023 

com guia acompanhante desde o Brasil 

Saída:  14 julho 2022 

Viajar em grupo não tem preocupações: tem comodida-

des,  conforto, segurança, boa logística de bagagens,  

explicações e orientações de profissionais para pas-

seios, compras, onde comer etc.  

Novas amizades, alegrias, emoções e  

boas lembranças você faz !  

Desert Safari 

Hula dance 

 https://museumofthefuture.ae/en/ 

1º Dia - 14 Jul - 5ªf. -  SÃO PAULO - BRASIL 

2º Dia - 15 Jul - 6ªf.  -   GUARULHOS - DUBAI 

3º Dia - 16 Jul - Sab. - DUBAI -  ABU DHABI 

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

para check in no voo da Emirates Airlines EK-262 com destino aos 

Emirados Árabes. 

Embarque no voo EK 262 decolando a 01h25, com chegada pre-
vista em Dubai para as 22h50. Formalidades de imigração e al-
fândega, recepção por guia falando Português ou Espanhol e tras-
lado ao DoubleTree by Hilton Dubai M Square Hotel.  
www.hilton.com/en/hotels/dxbmkdi-doubletree-dubai-m-square-hotel-

and-residences/?SEO_id=GMB-EMEA-DI-DXBMKDI 

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. Almoço incluso. Na 

orla marítima faremos uma parada no Heritage Village, recriação 

de uma vila beduína, continuamos para a Praça dos Monumentos, 

a grandiosa e formosa Mesquita Sheikh Zayed. Retorno a Dubai, 

finalizando o passeio no Dubai Mall, considerado o maior shop-

ping do mundo, onde a partir das 18 horas é apresentado o show 

das águas e luzes. (Em público são proibidos demonstra-

ções de afetos, roupas provocantes, bebidas alcoólicas...) 

Mesquita de Abu Dhabi 



4º Dia - 17 Jul - Dom. -  DUBAI - Desert Safari 

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

tiga região, museu de Dubai., atravessando o canal creek, no tra-

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

bazares de especiarias e de ouro, seguindo para o centro finan-

ceiro, com os seus edifícios futurísticos, como o Burj Khalifa, edi-

ficio 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 Jumeirah, 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. 

Embarque no voo EK-318, com destino ao Japão, partindo as 

02h40. Chegada no aeroporto de Narita as 17h35. Após formali-

dades de imigração e alfandega, recepção por guia falando Portu-

guês ou Espanhol, que auxiliará na troca de dinheiro, compra de 

SIM card, etc. Traslado em ônibus privado ao Hotel New Otani 

Garden Tower. Restante do dia livre para descanso e passeio pe-

las proximidades. 

6º Dia - 19 Jul - 3ªf -  DUBAI - TOKYO 

Café da manhã. 08h30, encontro com o guia falando Português 

ou Espanhol e saída em ônibus privado para city tour: conhecen-

do o Santuário Meiji, praça do Palácio Imperial, Templo Asakusa 

Kannon e sua típica rua “Nakamise”. O passeio termina no centro 

comercial de Ginza. Restante do dia livre.  

Retorno ao hotel por conta própria. 

7º Dia - 20 Jul - 4ªf -  TOKYO 

5º Dia - 18 Jul - 2ªf  -  DUBAI       

Café da manhã e dia inteiramente livre. Sugerimos visitar o Mu-
seu do Futuro com o seu edifício icônico ou passar o dia no Par-
que Legoland e no final da tarde subir na maior roda gigante do 
mundo Ain Dubai com 250m de altura. 

No check out pagar imposto turismo: 
tax imposed by the city: AED 20.00 per accommodation, per night). 

Aptos disponíveis até as 22h00 e traslado ao aeroporto, para em-
barque com destino a Terra do Sol nascente. 

9º Dia - 22 Jul - 6ªf - TOKYO - NARA - KYOTO 

Café da manhã. 08h00, encontro com o guia e partida em ônibus, 

para excursão de dia inteiro ao Parque Nacional de Hakone, breve 

cruzeiro pelo Lago Ashi, seguindo para o vale vulcânico de Owa-

kudani. Se o tempo estiver limpo poderão ter uma belíssima vista 

do Mt. Fuji. Almoço incluso. Retorno a Tokyo no final da tarde. 

8º Dia - 21 Jul - 5ªf  -  TOKYO - HAKONE - TOKYO 

Raimbow Bridge e Tokyo Tower  

Monte Fuji 

Sua bagagem (1 mala) será despachada a Kyoto  em caminhão. 

Café da manhã. 08h00 - encontro com a guia para traslado a es-

tação de Tokyo. 09h00 - embarque no trem bala Shinkansen 

Nozomi, chegando as 11h21 em Kyoto. Recepção por guia local 

falando espanhol e início da excursão a Nara, primeira capital da 

Nação, de 710 a 784, conhecerão o Templo Todaiji com o seu 

imenso Buda de Bronze, o Parque Nara. No retorno, visitaremos 

o Templo Fushimi Inari, conhecido como o templo de 1.000 torii 

Acomodação no Kyoto Tokyu Hotel ou similar. 

Tokyo Sky Tree Tower 

Roda gigante Ain Dubai 



10º Dia - 23 Jul - Sab. -  KYOTO 

Café da manhã. Dia inteiramente livre. 

Sugerimos um passeio opcional a Hiroshima e Miyajima ou 

Conhecer o centro de Kyoto, com o mercado Nishiki. 

11º Dia - 24 Jul - Dom.  -  KYOTO 

Sua bagagem (1 mala) será despachada a Osaka. 

Café da manhã. 08h20 - Encontro com a guia e traslado a esta-

ção de Kyoto, para embarque no trem expresso a Kanazawa. 

Chegada e passeio conhecendo Mercado Omicho, Bairro Higashi-

chaya, Jardim Kenrokuen e traslado ao Hotel Trusty Korinbo. 

12º Dia - 25 Jul - 2ªf  -  KYOTO - KANAZAWA 

13º Dia- 26 Jul - 3ªf-  KANAZAWA- SHIRAKAWAGO- TAKAYAMA 

Café da manhã. 08h15 - Partida de onibus com guia para a tipica 

vila Shirakawago. Almoço incluso. Passeio pelas antigas ruas de 

Takayama e traslado a Gero. Acomodação no Takayama Green 

Hotel em quartos típico com tatami. Jantar incluso. 

Aproveitem para apreciar os banhos termais do hotel.  
(Nem sempre são permitidas a entrada de pessoas tatuadas)  

Jardim Kenrokuen 

Vila Shirakawago 

Trem bala Shinkansen 

Câmbio turismo do dia: entrada a vista (pix): sinal 20%, 30% ou 40% conforme a data de adesão.  

Saldo em 3x, 6x, 9x, até12x  no cartão Visa ou Mastercard.  

Preços para grupo mínimo de 15 passageiros viajando juntos com guia acompanhante.  

Prazo de  emissão das passagens: 90 a 60 dias antes do embarque, conforme Cia. Aérea. 

    Preços por pessoa - aérea e terrestre em US$: 

Chegada em Dubai as 04h50 e conexão imediata com o voo EK-261 partindo as 09h05. 

Chegada no aeroporto de Guarulhos as 17h00.  

Liberação após formalidades de imigração e alfandega. 

Consulte  opção sem  Dubai  ou com volta posterior  

14º Dia - 27 Jul - 4ªf  - TAKAYAMA - NAGOYA - OSAKA 

Café da manhã. 08h15 - Encontro com a guia, caminhamos à es-

tação para embarque no trem expresso a Nagoya, chegada as 

10h34 e embarque no trem bala (11h10-12h36), chegada e visita 

ao bairro Dotombori e o Castelo de Osaka, finalizando no Hotel 

Osaka Excel Tokyu. 

Café da manhã. Aptos disponíveis até as 17h00. Dia livre. Suge-

rimos visitar Studio da Universal com o novíssimo Super Nintendo 

World. 18h00 - traslado ao aeroporto de Kansai para embarque 

no voo Emirates EK-317 partindo as 23h40 com destino a Dubai.  

         16º Dia - 29 Jul -  6ªf -      DUBAI - SÃO PAULO 

15º Dia - 28 Jul - 5ªf  -   OSAKA - DUBAI - BRASIL 

   Em quarto Duplo ou triplo US$ 6.990,00 

   Suplem. quarto individual + US$ 1.260,00 

Café da manhã. 08h20 - Saída em ônibus com guia para passeio 

de dia inteiro pela antiga capital por mais de 1.100 anos, conhe-

cendo o Templo Tenryu-Ji, Bosque de bambu em Arashiyama, 

Templo Kinkakuji ou o Pavilhão Dourado, antigo Palácio de Verão 

do Xogum Ashikaga. Almoço incluso. Templo Sanjusangendo com 

1000 estátuas da Deusa Kannon, terminando o passeio no tradi-

cional Bairro Gion, onde vivem a maioria das Geishas e Maikos de 

Kyoto. Retorno ao hotel no final da tarde.  



    INCLUI:  
- Passagem aérea em classe econômica de grupo: Guarulhos - Dubai - Tokyo e  Osaka - Dubai - Guarulhos, com  

  direito a 2 malas de 157cm e 23 kg cada + 1 bagagem de mão de 113cm com até 10 kg.  

- Seguro viagem emergencial com cobertura até US$ 75.000,00 e cobertura Covid de US$ 20.000,00  

   (até 85 anos). Seguro parcial para cancelamento de viagem em caso de emergência familiar. 

    Leia: www.segurogta.com.br/2020/planos/  -  www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/SANCOR_1.pdf   

- Na parte terrestre transporte de uma mala por pessoa, mais uma mochila de mão  

- 13 noites de hospedagem em hotéis de primeira mencionados ou similares, em quartos standard (roh).  

- 13 Cafés da manhã, 4 almoços e 2 jantares, sem bebidas.  

- traslados e passeios em ônibus privado com guia acompanhante desde o Brasil para grupo mínimo de 

  15 participantes, senão somente com guias locais falando Espanhol, podendo ser em transportes público 

   ou vans, conforme números de passageiros os valores serão reajustados. 

- Passagem de trem Bala Shinkansen, trem expresso, com ingressos  nas visitas mencionadas 

    NÃO INCLUI:  
- Passagem aérea doméstica do Brasil,  taxas de aeroportos de US$ 120,00 aproximadamente  

- Taxa de hotelaria em Dubai de AED 20.00 por apto-noite, deve ser pago no check out. 

- Despesas de documentação: passaporte, visto do Japão e USA,  vacinas, teste RT-PCR, etc. 

- Despesas de caráter pessoal, como bebidas, refeições não mencionadas, excesso de bagagem, lavanderia. 

- Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional, 

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

 - Demais  itens ou serviços não mencionados. 

 REQUER: 
- Passaporte válido no mínimo 6 meses durante a viagem, com algumas páginas em branco. 

- Vacina contra Covid-19  e teste RT-PCR negativo, visto consular do Japão, exceto para nacionalidade 

  Japonesa e Européia. estrangeiros devem viajar com o RNE original com validade indeterminada para apresen-

tar nos aeroportos de  retorno ao Brasil.  

   NOTA: A viagem poderá ser adiada em caso de fechamentos de fronteiras devido ao Corona vírus 

ou por outros motivos que inviabilizem a viagem. conforme especificado em nosso contrato, pas-

seios podem não ser na ordem descrita e podem ser substituídos devido a imprevistos alheio ao 

nosso controle, em função do clima, greves, folgas, reformas, congestionamentos etc.   

Voos, programa, valores  e informações vigentes em fevereiro 2022, sujeitos a atualizações.  

agente autorizado JR Japan Rail Pass  (trem bala) 

https://japanrailpass.net/en/  

Para reservas e informações: consulte seu agente de viagem 

Leia as condições gerais de adesão e contrato em nosso site:  www.tabitours.com.br   

 

    Tóquio (+12 horas) - Inverno   -   Primavera   -   Verão   -   Outono   

Média Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Máxima 10°C 10°C 13°C 18°C 23°C 23°C 29°C 31°C 27°C 22°C 17°C 12°C 

Mínima 2°C 2°C 5°C 11°C 15°C 19°C 23°C 24°C 21°C 15°C 10°C 5°C 

Chuva 46mm 61mm 99mm 124mm 137mm 185mm 127mm 147mm 180mm 165mm 89mm 46mm 

https://japanrailpass.net/en/
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=1
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=32
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=61
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=92
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=122
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=153
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=183
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=214
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=245
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=275
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=306
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=336


Hotel fabuloso com atendimento impecável, 
interligado ao prédio principal com elegante 
café, floricultura, loja de conveniência, e tem 
cerca de 20 restaurantes para todos os gostos. 

um belíssimo jardim japonês de 400 anos. Ca-
fé da manhã buffet maravilhoso no topo da 
torre podendo ver o Mt. Fuji. Quartos agradá-
veis e confortáveis com WiFi, frigobar, chalei-
ra elétrica, banheira e várias amenidades.  

Kyoto Tokyu Hotel 
www.tokyuhotelsjapan.com/global/kyoto-h/index.html 

Localizada apenas 5 minutos da Estação de 
Kyoto com shuttle do hotel ou caminhando 
cerca de 15 minutos por ruas agradáveis. 
Hotel oferece 3 restaurantes, bar e acade-
mia. Os modernos quartos são espaçõesos,   
com TV LCD via satélite, Wi-Fi gratuito , 
frigobar, banheira, chaleira elétrica, etc. 
Ambientes muito agradáveis no bar ou no 
café da manhã. 

Tokyo New Otani Garden Tower 

www.newotani.co.jp/en/tokyo/ 

Hotel Osaka Excel Tokyu 

www.tokyuhotelsjapan.com/global/osaka-e/index.html 

Hotel moderno e elegante, bem localizado 
em uma conhecida avenida, está a 1 km 
da famosa Shinsaibashi street shopping, 
rua coberta com cerca de 2km de lojas de 
todas as variedades, que segue até Dotom-
bori e Namba os centros gourmet de Osa-
ka. Quartos com  banheira e todas ameni-
dades e boas instalações estão equipados 
com ar-condicionado, WiFi, TV etc.   

Takayama Green Hotel  

 www.takayama-gh.com/en/ 

É um grande hotel com várias opções de 

ofurôs termais, massagens, saúna etc. 

Jardim japonês agradave, lojas... várieda-

des de restaurantes.  

Está 7 minutos da estação de trem JR. 

Quartos bem aconchegantes com banheira 

no quarto, tatami e futon, TV, frigobar, 

cofre, Wi-Fi, chaleira... 


