
A Korea milenar com a sua rica história e monumentos .... 
atualmente um dos países mais tecnológicos ! e o Japão tam-
bém com a sua rica e tradicional  cultura, seus antigos caste-
los, templos e santuários seculares, por onde caminharam os 
samurais e xoguns. E a natureza exuberante, com picos neva-

dos, florestas, riachos, paisagens outonal multicoloridas  
como uma gravura !    

Saída: 30 / Outubro / 2022 - 16 dias  
Com guia acompanhante em Português 

3º Dia - 01 Nov - 3ªf. -    SEOUL  

Chegada na capital da Korea do Sul as 11h55. Formalidades de 

imigração e alfândega. Recepção por guia falando Espanhol e tras-

lado ao Best Western Premier Kukdo Hotel. Restante do dia livre. 

1º Dia - 30 Out - Dom. -   BRASIL - KOREA 

15h00 - Apresentação no Aeroporto de Guarulhos, terminal 3 para 

check in no voo da Lufthansa LH 507, partindo as 18h45 com des-

tino a Korea do Sul, via Frankfurt. 

Waikiki beach 

2º Dia - 31 Out - 2ªf. -   Em transito via Frankfurt 

Chegada 10h15 e conexão com o voo LH 712 partindo as 17h35. 

Podendo ir até o centro para breve passeio e apreciar um joelho de 

porco com a típica cerveja alemã. 

 

Korea & Japan Alps 2022 

Seoul Tower 

Gyeongbokgung Palace 

National Folklore Museum 

4º Dia - 02 Nov  - 4ªf. -   SEOUL 

Café da manhã. Início do city tour em ônibus privado com guia em 
Português ou Espanhol, passando pelo Blue House, cerimonia da 
troca de guardas, Gyeongbok Palace, Museu do Folclore Nacional. 
Almoço incluso. A tarde Insa-dong, North Seoul Tower,  
mercado tradicional de Dongdaemun. Retorno ao hotel. 



Permitido1 mala de 23 kg, mais uma bagagem de mão. 

Café da manhã e traslado para embarque com destino ao Japão. 

Chegada no aeroporto de Kansai, após formalidades de imigração 

e alfândega, recepção por guia falando Português ou Espanhol e 

partida em ônibus privado para o centro de Osaka. Caminhando 

pelos comércios de Dotombori e Shinsaibashi. Almoço. Continua-

mos ao parque do Castelo de Osaka, conhecendo externamente e 

prosseguindo a Kyoto.  

Acomodação no Hotel Miyako Hachijo. 

8º Dia - 06 Nov  - Dom. -  KYOTO - ISE - NABANA NO SATO - NAGOYA 

7º Dia - 05 Nov - Sab. -    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, atual-

mente é a cidade com mais Tesouros Nacionais. Conheceremos o 

Templo Kinkakuji o Pavilhão Dourado, Castelo de Nijo, antiga re-

sidência do Shogun Tokugawa, Santuário Heian com o seu belíssi-

mo jardim, construído para a comemoração do 1.100º aniversário 

da cidade. Finalizando o passeio no Templo Kiyomizu.  

Retorno ao hotel no final da tarde. 

Vila Shirakawago 

Milhões de leds de Nabana no Sato 

Templo Kinkakuji 

6º Dia - 04 Nov   - 6ªf. -  SEOUL - OSAKA - KYOTO 

Café da manhã. Partida em ônibus 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 passe-

amos pela típica rua Okage Yokocho, onde terão tempo para com-

pras e comidas. Continuaremos aos belíssimos jardins e estufas 

de flores de Nabana No Satô, onde a noite verão a espetacular 

decoração de milhões de leds. Traslado a Nagoya e acomodação 

no JR Gate Tower Hotel. 

9º Dia - 07 Nov  - 2ªf. -  NAGOYA - TAKAYAMA- SHIRAKAWAGO - TOYAMA 

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

Café da manhã. 08h00 - partida em trem expresso a Takayama, 

conhecendo o museu de alegorias do festival de Takayama, as 

antigas e históricas ruas, como Kamisannomachi. Almoço e conti-

nuando à Vila Shirakawago, Patrimônio da Humanidade, visitando 

as casas chamadas de Gasho Zukuri, construídas há mais de 300 

anos e prosseguindo para Toyama.  

Acomodação no Toyama Excell Hotel. 

5º Dia - 03 Nov  - 5ªf. -   SEOUL - NAMISEON 

Café da manhã. 09H30 - Partida em ônibus e ferry boat com guia falando 

Portugues ou Espanhol para a Ilha de Namiseon, famosa por filmagens de 

dramas de TV. Almoço incluso. A tarde visita a Petite France,  

uma reprodução de vila francesa. 

10º Dia - 08 Nov - 3ªf - TATEYAMA - Alpes do Japão - MURODO (2.450m) 

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

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). 

Castelo de Osaka no outono 



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

cional de Nikko, conhecendo o Santuário Toshogu dedicado ao 

Shogun Ieyasu Tokugawa, foi construído em 1.617 no período 

Edo. É tesouro nacional do Japão e Patrimonio protegido pela 

Unesco. É um dos parques mais bonitos com a Cascata de Kegon, 

o Lago Chuzenzi ou passear por Shinjuku, Shibuya, Harajuku, etc. 

14º Dia - 12 Nov - Sab. -  TOKYO 

15º Dia - 13 Nov - Dom.  -  TOKYO - Frankfurt - BRASIL 

Café da manhã. 10h00 - Traslado ao aeroporto de Haneda  para 

embarque de volta ao Brasil no voo LH-717 decolando as 14h05. 

Devido ao fuso horário chegaremos em Frankfurt no mesmo dia as 

18h50.  Conexão com o voo LH-506 partindo as 22h05. 

16º Dia - 14 Nov - 2ªf.  -  SÃO PAULO - BRASIL 

Lako Ashi - Hakone 

Tokyo Sky Tree Tower e Mt. Fuji 

Trem bala Shinkansen 

13º 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 comércio na rua Nakamise, continuando para o antigo 

bairro de Ueno. Retorno ao hotel por conta própria.  

Yudanaka monkeys Park 

12º Dia - 10 Nov - 5ªf -   TOKYO - HAKONE - TOKYO 

Café da manhã. Embarque em ónibus privado com guia para 

passeio ao Parque nacional de Hakone. Conhecerão a região vul-

cânica de Owakudani, as vezes fechado devido a atividade vulcâ-

nica, 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 05h00. 

Liberação após formalidades de imigração e alfândega. 

                      Fim dos nossos serviços. 

11º Dia - 09 Nov - 4ªf -   YUDANAKA - NAGANO - TOKYO 

Café da manhã. Conheceremos o pitoresco parque Yudanaka 

Jigokudani, onde macacos relaxam no ofuro 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 - 4C. ) 

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

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

no e continuando para  Yudanaka. 

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


 NÃO INCLUI: 
- Taxas de aeroporto de aproximadamente US$ 145,00  

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

- Despesas de documentação: passaporte, visto do Japão, vacina, teste RT-PCR, etc. 

- Seguro para despesas médicas e hospitalar em consequência de Covid-19. 

- 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 Lufthansa em classe econômica de grupo: Guarulhos - Frankfurt - Seoul - Osaka  

   x Haneda - Frankfurt - Guarulhos, com direito a 2 malas de 157cm e 23 kg cada + 1 bagagem de mão de 

113cm e até 10kg. 

- Seguro emergencial Schengen 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   

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

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

  ou Espanhol.   

- Hospedagem em hotéis de primeira categoria mencionados ou similares com café da manhã. 

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

- Cafés da manhã diariamente, 5 almoços e 1 jantar, sem bebidas. 

 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 Japo-

nesa e Europeia, que devem levar o RNE original com validade indeterminada para apresentar nos aeroportos 

de volta ao Brasil.  

Em apto. Duplo  US$ 6.990,00 

Desconto apto. Triplo - US$ 110,00 

Adicional apto. Individual + US$ 1.430,00 

 

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

motivos que inviabilizem a viagem. Todas as imagens são ilustrativas.  

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.   

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): sinal 20%, 30% ou 40%  + taxas de aeroportos.  
Saldo em 3x, 6x, 9x, ou 12x  sem juros no cartão Visa ou Mastercard.  

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

Voos, programa, valores  e informações vigentes em outubro 2021, sujeitos a atualizações.  

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 

Hotel  Best Western Premier Kukdo 
www.hotelkukdo.com/eng/01about/kukdo.php 

Localizado na região muito conveniente em  
Jung-Gu, oferece quartos modernos e espaço-

sos, com wi-fi gratuito em todas as áreas do 

hotel, Ar, TV, banheira, fitness centre. Esta-

ção de metrô Euljiro 4-ga está a 1 minuto e 8 

da Chungmuro Subway, 7 minutos a pé do 

mercado Gwangjang e Dondaemun.  

Miyako Hotel Kyoto Hachijo 

https://global.miyakohotels.ne.jp/kyoto-hachijo/ 

Hotel encantador em local perfeito, 3 mi-
nutos da Estação do trem bala, ao lado do 

Aeon Mall e loja de Yen 100. Tem 988 

quartos com TV LCD, Wi Fi gratuito, seca-

dor, geladeira, chaleira elétrica, etc. 

bem como uma variedade de restaurantes, 

uma loja de souvenirs e uma loja de con-

veniência. Também está a uma curta ca-

minhada 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 restaurantes,  lojas de conveniência. 

Está a 5 minutos a pé da plataforma do 

Shinkansen. Os quartos são pequenos, mas 

dispõem além do banheiro privativo, tam-

bém 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 

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. 

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 

estadia. É uma mistura perfeita de paz e 

tranquilidade com todas as comodidades. 

Uma típica experiencia que agrada a mai-

oria dos seus hospedes 

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


