
Okinawa: o arquipélago tropical do Japão, famosa 
pelas ilhas paradisíacas com águas cristalinas!  

Com a sua própria cultura e tradição,  
onde estão as pessoas mais longevas do mundo !  

o Japão com a sua rica tradicional  cultura, seus an-
tigos castelos, templos e santuários seculares, por on-

de passaram os samurais e xoguns. E a natureza 
exuberante, com picos nevados, florestas, riachos, 

paisagens inesquecíveis !    

  Saída: 27 /Outubro / 2022 - 19 dias 

Com guia acompanhante em Português 

3º Dia - 29 Out - Sab.  -   TOKYO - OKINAWA 

Chegada em Narita 14h00. Após formalidades de imigração e al-

fandega, conexão imediata para Naha, capital do arquipélago. 

Chegada a noite, recepção por guia falando Português ou Espa-

nhol e traslado em ônibus privado ao Loisir Naha Hotel. 

1º Dia - 27 Out - 5ªf. -  BRASIL - TOKYO 

15h30 - Apresentação no Aeroporto de Guarulhos, terminal 3 pa-

ra check in no voo da United Airlines UA 148, partindo as 21h00 

com destino a Terra do Sol Nascente, via New York. 

Waikiki beach 

2º Dia - 28 Out - 6ªf. -  Em transito via New York 

Chegada 05h35 no aeroporto de Newark. Formalidades de imigra-

ção e alfandega e conexão com o voo UA 079 partindo as 11h20. 
Devido a Linha Int´l de data, chega-se no dia seguinte. 

 

7th Uchinanchu Festival & Japan Alps 

04º Dia - 30 Out - Dom.  -  OKINAWA 

Café da manhã. Véspera da abertura do festival, programação a 

ser definida pela organização, veja site https://wuf2022.com/en, as-

sim o passeio abaixo poderá  ser realizado em outro dia.  
Passeio de dia inteiro a região norte com almoço, visitando Kouri 
Ocean Tower, Nago Pineapple park, Aquário Churaumi. 
Retorno no final de tarde. 

05º Dia - 31 Out - 2ªf. -  OKINAWA 

Café da manhã. Abertura do 7º Festival Uchinanchu.  

Programação a ser informada pela organização. 

https://wuf2022.com/pt-br  

Áquário Churaumi 



Café da manhã. 7º Festival Uchinanchu programa a definir. 

Se possível faremos passeio a região sul da ilha com almoço.  

Poderão visitar o importante Castelo de Shuri que foi destruído 

em 2019, e está sendo reconstruído. Continuando para Okinawa 

World, um parque temático da cultura Okinawana. A principal 

atração é Gyokusendo, enorme caverna natural, uma vila de arte-

sanato. Continuando para conhecer a parte externa do Memorial 

Himeyuri no Tô. Regresso no final da tarde.  

07º Dia - 02 Nov - 4ªf.  -   OKINAWA 

Café da manhã. 7º Festival Uchinanchu programa a ser definido.  
Sugerimos passear pela famosa avenida Kokusai Dori, com infini-
dades de lojas, comércios e restaurantes.  

09º Dia - 04 Nov - 6ªf.   -   OKINAWA - OSAKA - 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, atualmen-

te é a cidade com mais Tesouros Nacionais. Conheceremos o Tem-

plo Kinkakuji o Pavilhão Dourado, Castelo de Nijo, antiga residên-

cia do Shogun Tokugawa, Santuário Heian com o seu belíssimo jar-

dim, construído para a comemoração do 1.100º aniversário da ci-

dade. Finalizando o passeio no Templo Kiyomizu.  

Retorno ao hotel no final da tarde. 

08º Dia - 03 Nov - 5ªf.  -   OKINAWA 

Café da manhã. 7º Festival Uchinanchu programa a ser definido.   
Cerimonia de encerramento. 

11º Dia - 06 Nov - Dom. - KYOTO - ISE - NABANA NO SATO - NAGOYA 

Café da manhã. Partida para o Santuário Ise Jingu, considerado o 

mais sagrado do Japão, dedicado a Deusa do Sol Amaterasu, é a 

divindade tutelar do povo japonês. Depois passeamos pela típica 

rua Okage Yokocho, onde terão tempo para compras e comidas. 

Continuaremos aos belíssimos jardins e estufas de flores de Naba-

na No Satô, onde a noite verão a espetacular decoração de mi-

lhões de leds. Traslado a Nagoya e acomodação no JR Gate Hotel. 

Vila Shirakawago 

Milhões de leds de Nabana no Sato 

Templo Kinkakuji 

06º Dia - 01 Nov - 3ªf.  - OKINAWA 

Café da manhã e traslado ao aeroporto de Naha, para embarque  

a Osaka. Chegada, passeio pela cidade, passando pelo Castelo de 

Osaka, os centros comerciais de Dotombori e Shinsaibashi e conti-

nuando a Kyoto. Acomodação no Hotel Miyako Hachijo. 

10º Dia - 05 Nov - Sab.  - KYOTO 

12º Dia - 07 Nov - 2ªf. - NAGOYA - TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - TOYAMA 

13º Dia - 08 Nov - 3ªf -  TATEYAMA - Alpes do Japão - MURODO 

         (2.450m) - KUROBE (1.450 m) - OGISAWA (1.430 m) - YUDANAKA 

Malas serão enviadas para Tokyo. Levar bagagem de mão para 2 noites. 

Café da manhã. 08h00 - partida em trem expresso a Takayama, 
conhecendo as antigas e históricas ruas, como Kamisannomachi. 
Almoço incluso. Continuamos à Vila Shirakawago, Patrimônio da 
Humanidade, visitando as casas chamadas de Gasho Zukuri, cons-
truídas há mais de 300 anos e prosseguindo para Toyama.  
Acomodação no Toyama Excell Hotel Tokyu. 

Templo Ise Jingu 

Café da manhã. Traslado a estação de Tateyama e travessia dos 
Alpes do Japão, com a sua fantástica rodovia na neve e paisagens 
deslumbrantes, tomando ónibus, funicular, bondinho, ropeway, 
etc. Acomodação no Ryokan Isano Komichi Biyu No Yado em quar-
to típico com tatami e futon. Jantar de confraternização todos ves-
tindo yukata. Sugerimos um relaxante banho nos ofurôs termais  
do ryokan (onsen). 



Café da manhã. Dia livre. Sugerimos tour opcional ao Parque Na-

cional de Nikko, ou passear por Shibuya, Harajuku, Odaiba etc. 

17º Dia - 12 Nov - Sab.  -  TOKYO 

18º Dia - 13 Nov - Dom.  -  TOKYO - Chicago - BRASIL 

Café da manhã. 11h30 - Traslado ao aeroporto de Haneda  para 

embarque de volta ao Brasil no voo UA-882 decolando as 18h30. 

Devido ao fuso horário chegaremos no mesmo dia as 15h50. Após 

formalidades de imigração e alfandega, conexão com o voo UA 845 

partindo as 21h20. 

19º Dia - 14 Nov - 2ªf.  -  SÃO PAULO - BRASIL 

Lago Ashi - Hakone 

Tokyo Sky Tree e Mt. Fuji 

Shibuya crossing 

16º Dia - 11 Nov - 6ªf  -  TOKYO 

Café da manhã. City tour conhecendo o Templo Meiji Jingu, Praça 

do Palácio Imperial, continuando para Torre Sky Tree, a antena 

mais alta do mundo, subiremos até o primeiro estágio. Almoço 

com show de Furisode e passeamos pelo Templo Asakusa Kannon 

com o seu típico comercio na rua Nakamise, continuando para o 

antigo bairro de Ueno para compras e passeios.  

Retorno ao hotel por conta própria.  

Japan Alps - Corredor de neve 

15º Dia - 10 Nov- 5ªf.- TOKYO - HAKONE - OWAKUDANI - TOKYO 

Café da manhã. Embarque em ónibus privado com guia para pas-
seio ao Parque nacional de Hakone. Conhecerão a região vulcâni-
ca de Owakudani, as vezes fechado devido a atividade vulcânica, 
depois farão um breve passeio de barco pelo Lago Ashi. Se o 
tempo estiver limpo terão uma belíssima vista do Monte Fuji. 
No final da tarde retorno a Tokyo. 

Chegada no aeroporto de Guarulhos previsto para 10h50. 

Liberação após formalidades de imigração e alfândega.          

14º Dia - 09 Nov - 4ªf -  YUDANAKA - NAGANO - TOKYO 

Café da manhã. Conheceremos o pitoresco parque Yudanaka 

Jigokudani, onde macacos relaxam no ofurô termal em seu habi-

tat natural, tendo uma ordem de hierarquica. Traslado a Nagano 

para embarque no trem bala Shinkansen com destino a Tokyo. 

Chegada e traslado ao Hotel Keio Plaza, localizado no maior cen-

tro comercial de Tokyo. Restante do dia livre. 

 
www.alpen-route.com/en/about/introduction.html   (Temp. 3C. a 10C. )  

Caso a passagem pelos Alpes venha a fechar devido ao mau tempo, seguire-

mos em ônibus para um breve passeio em Obuse, pequena cidade ao norte de 

Nagano e continuando para  Yudanaka. 

https://www.alpen-route.com/en/about/introduction.html


 NÃO INCLUI: 
- Taxas de aeroporto de aproximadamente US$ 120,00  

- Passagem aérea doméstica do Brasil,  com limite de bagagem de acordo com a tarifa paga,  

- Despesas de documentação: passaporte, vistos, vacinas, teste RT-PCR etc. 

- Ingresso para o Festival Uchinanchu que deve ser adquirido junto a associação da Província de Okinawa. 

- 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. 

 INCLUI: 
- Guia acompanhante bilíngue desde o Brasil. 

- Passagem aérea da United Airlines em classe econômica de grupo: Guarulhos -  Tokyo - Guarulhos, com direi- 

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

- Passagem aérea Narita - Okinawa - Osaka com direito a 1 mala de 157cm e 23kg e bagagem de mão. 

- 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.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/SANCOR_1.pdf   

- Trem Bala Shinkansen, traslados e passeios com ingressos em ônibus privado com guia falando Português 

  ou Espanhol.   

- nHospedagem em hotéis de primeira categoria com café da manhã. 

- Cafés da manhã diariamente, 4 almoços e 1 jantar, sem bebidas. 

- Acomodação em Onsen Ryokan em apto típico com tatami e jantar. 

 REQUER:  
- Passaporte válido por mais de 6 meses durante a viagem, com algumas páginas em branco. 

- Vacina contra Covid-19  e teste RT-PCR negativo, visto Consular dos Estados Unidos e Japão, exceto para 

nacionalidade Japonesa e Europeia, que devem preencher o ´ESTA` e levar o RNE original com validade inde-

terminada para apresentar nos aeroportos de volta ao Brasil.  

Em Quarto Duplo  US$ 7.700,00 

Desconto quarto triplo - US$ 120,00 

Adicional apto. single +US$ 1.900,00 

 

NOTA: A viagem poderá ser adiada caso as fronteiras venham a fechar devido ao Corona vírus ou por ou-

tros motivos que inviabilizem a viagem. 

conforme especificado em nosso contrato, passeios podem não ser na ordem descrita e pode ser substituí-

do devido a imprevistos alheio ao nosso controle, em função do clima, greves, folgas, reformas, congestio-

namentos etc.  

Assentos nos voos são designados por bloco por ser tarifa de grupo. Sempre são solicitados para acomo-

dar casais e amigos juntos, no entanto pode não ocorrer, o mesmo acontece com assentos no corredor ou 

janela. Sugerimos comprar assentos assim que emitirmos as passagens para evitar este desconforto. Assen-

tos custam a partir de US$ 50,00 por voo, se disponíveis, depende de cada cia. aérea.  

Reservas na classe  econômica premium ou executiva, faremos individualmente com assentos.   

Todas as imagens são ilustrativas.  

Consultem valor para pagamento a vista, somente parte terrestre, possibilidade de extensão da viagem no 

Japão e tarifas em classe executiva,  

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

Preços por pessoa - aérea e terrestre em US$: 

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

Saldo em 3x, 6x, 9x, até 12x  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. 

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

Para reservas e informações - consulte seu agente de viagem: 

agente autorizado JR Japan Rail Pass  (trem bala) 

https://japanrailpass.net/en/  

https://japanrailpass.net/en/


Nossos hotéis - Primeira categoria ou luxo 

Loisir Hotel  Naha 
www.loisir-naha.com 

Está 11 minutos a pé da praia. Com piscinas interio-
res/exteriores e um banho termal natural e a ani-
mada Rua Kokusai fica a 10 minutos de táxi, e a 
Estação de Monotrilho Asahibashi fica a 15 minutos 
a pé. As balsas para a Ilha Yoron e a área de 
Mount Yae ficam a 10 minutos a pé. Quartos têm 
acesso Wi-Fi gratuito, climatizados com uma ampla 
janela panorâmica, com banheiro privativo, chine-
los e banheira. O restaurante Papillon à beira da 
piscina oferece pratos de churrasco e sol tropical. 
Um restaurante japonês-europeu, cozinha japonesa 
e de Okinawa e um restaurante chinês também es-
tão disponíveis.  

Miyako Hotel Kyoto Hachijo 
https://global.miyakohotels.ne.jp/kyoto-hachijo/ 

Hotel encantador em local perfeito, 3 minutos 
da Estação do trem bala, ao lado do Aeon Mall 

e loja de Yen 100. Tem 988 quartos com TV LCD, 

Wi Fi gratuito, secador, geladeira, chaleira elé-

trica, etc. 

bem como uma variedade de restaurantes, uma 

loja de souvenirs e uma loja de conveniência. 

Também está a uma curta caminhada de locais 

historicamente famosos em Kyoto. 

Hotel Nagoya JR Gate Tower 
www.associa.com/ngh/multi-lingual/?wovn=em  

Hotel está localizado anexo a Estação do Trem 

Bala, onde há imensa variedades  de lojas e res-

taurantes,  lojas de conveniência. Está a 5 minu-

tos a pé da plataforma do Shinkansen. Os quartos 

são pequenos, mas dispõem além do banheiro pri-

vativo, também um ofurô no terceiro andar, tem 

cofre, TV de tela plana, frigobar e kit de chá ver-

de, etc. 



Com quase 1.500 aptos é um dos hotéis  

mais popular do Japão. Oferece celular com 

chamada ilimitadas para alguns países. 

Com fácil acesso a tudo que a animada ci-

dade oferece. No maior centro comercial de 

Tokyo: Shinjuku onde todas as grifes, maga-

zines e eletrônicos estão aqui. Metropolitan 

Government Buildings dá um charme espe-

cial , de onde se pode ver o Mt. Fuji.  
2 torres de 47 andares do Keio Plaza Hotel 

Ryokan Isano Biyu No Yado  
https://yudanakaview.co.jp/ 

Um hotel construído ao estilo antigo com 

ambiente amigável e relaxante combinado 

com um serviço para garantir uma feliz es-

tadia. É uma mistura perfeita de paz e tran-

quilidade com todas as comodidades. 

Uma típica experiencia que agrada a maio-

ria dos seus hospedes. 

Hotel Keio Plaza 
www.keioplaza.com/rooms/index.html 

Toyama Excel Hotel  Tokyu 
ww.tokyuhotelsjapan.com/global/toyama-e/ 

Localizado em frente a estação de 

Toyama. Quartos confortável, claro 

e limpo, com design agradável e mó-

veis encantadores, pequeno banheiro 

bem moderno equipado com bom 

cheveiro e amenidades. TV, WIFI 

grátis, cofre, chinelos, etc. Cama com 

travesseiros e lençóis aconchegantes. 


