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

guês ou Espanhol e saída em ônibus privado para city tour: 

conhecendo o Santuário Meiji, praça do Palácio Imperial, 

Templo Asakusa Kannon e sua típica rua “Nakamise”. O 

passeio termina no centro comercial de Gin-

za. Restante do dia livre. Retorno ao hotel 

por conta própria. 

4º Dia - 26 Out - 4ªf -  TOKYO 

        Férias no Japão 2022 

Saídas mensais 2022 - 2023 

Saída:  23 Outubro 2022 

Viajar em grupo não tem preocupações: tem comodida-

des,  conforto, segurança, boa logística de bagagens,  

explicações e orientações de profissionais para  

passeios, compras, onde comer etc.  

Novas amizades, alegrias, emoções e  

boas lembranças você faz !  

Raimbow Bridge e Tokyo Tower  

Lago Ashi—Hakone  

1º Dia - 23 Out - Dom. -  BRASIL - HOUSTON 

2º Dia - 24 Out - 2ªf.  -   HOUSTON -  TOKYO 

3º Dia - 25 Out - 3ªf. - TOKYO 

18h30 -  Apresentação no aeroporto de Guarulhos, terminal  

3, para check in e embarque no voo da United Airlines      

UA-063, decolando as 21h50 com destino à Houston. 

Chegada prevista para 05h40, conexão imediata com o voo UA-

075 partindo as 10h40 com destino a Terra do Sol Nascente. 
Devido a linha internacional de data, chegaremos no dia seguinte. 

Chegada as 14h20 no aeroporto de Narita. Após formalida-

des de imigração e alfândega, recepção por guia falando 

Português ou Espanhol, que auxiliará na troca de moeda 

junto ao banco, compra de SIM card, etc. Traslado em ôni-

bus privado ao Hotel New Otani Garden Tower ou similar. 

Restante do dia livre para descanso da longa viagem ou 

poderão passear pelas proximidades do hotel. 

Tokyo Skytree Tower e Mt. Fuji 



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.  

7º Dia - 29 Out - Sab. -  KYOTO 

6º Dia - 28 Out - 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. 

5º Dia - 27 Out - 5ªf  -  TOKYO - HAKONE - TOKYO 

Café da manhã. Dia inteiramente livre. 

Sugerimos um passeio opcional a Hiroshima e Miyajima ou 

Conhecer o centro de Kyoto, com o mercado Nishiki. 

8º Dia - 30 Out - Dom.  -  KYOTO 

Sua bagagem (1 mala) será despachada a Tokyo. 

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 Mystays Premier. 

9º Dia - 31 Out - 2ªf  -  KYOTO - KANAZAWA 

10º Dia- 01 Nov - 3ªf-  KANAZAWA- SHIRAKAWAGO- TAKAYAMA- GERO 

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

vila Shirakawago. Almoço incluso. Passeio pelas antigas ruas de 

Takayama e traslado a Gero. Acomodação no Ryokan Sumeikan 

em quartos tipico com tatami. Jantar incluso. 

Aproveitem para apreciar os banhos termais do hotel.  

(Nem sempre são permitidas a entrada de pessoas tatuadas) 

Templo Kinkakuji 

Vila Shirakawago 

Jardim Kenrokuen 

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. 

Chegada no aeroporto de Guarulhos as 09h40. 

Liberação após formalidades de imigração e alfandega. 

11º Dia - 02 Nov - 4ªf  - GERO - NAGOYA - TOKYO 

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

estação para embarque no trem expresso a Nagoya, chegada as 

10h34 e embarque no trem bala (10h59-12h00) chegada e traslado 

ao Hotel New Otani Garden Tower. Tarde inteiramente livre. 

Café da manhã. Liberação do apto até as 11h00. 

Traslado ao aeroporto Haneda para embarque no voo UA-130 

partindo as 16h50. Devido a linha internacional de data, chega-se no 

mesmo dia. Formalidades de alfandega e conexão imediata com o 

voo UA-149 partindo as 23h00. 

13º Dia - 04 Nov - 6ªf -   SÃO PAULO - BRASIL 

12º Dia - 03 Nov - 5ªf  -   TOKYO - New York - Brasil 

Nara Park 

Trem bala Shinkansen 



    INCLUI:  
- Passagem aérea em classe econômica de grupo: Guarulhos - Houston - Tokyo -  New York - Guarulhos, com  

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

- 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 

- 9 noites de acomodação em hotéis de primeira mencionados ou similares em quartos standard (roh).  

- 9 Cafés da manhã, 3 almoços e 1 jantar 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. 

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

    NÃO INCLUI:  
- Passagem aérea doméstica do Brasil,  taxas de embarque de aproximadamente US$ 100,00  

- 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 e USA, 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, passeios 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.   

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 abril 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   

 

Câmbio turismo do dia: entrada a vista (pix): sinal 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. 

Preços por pessoa - aérea e terrestre em US$: 

   Em quarto Duplo  US$ 5.670,00 

   Desconto quarto triplo - US$ 50,00 

   Suplem. quarto individual + US$ 1.520,00 

    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, interli-

gado ao prédio principal com elegante café, floricul-

tura, loja de conveniência e com um belo jardim ja-

ponês de 400 anos, tem cerca de 20 restaurantes pa-

ra todos os gostos. Café da manhã buffet maravilho-

so no topo da torre podendo ver o Mt. Fuji. Quartos 

agradáveis e confortáveis com WiFi, frigobar, cha-

leira elétrica, banheira e várias amenidades.  

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

Localizada apenas 5 minutos da Estação de Kyo-

to com shuttle do hotel ou caminhando cerca de 

15 minutos por ruas agradáveis. Hotel oferece 3 

restaurantes, bar e academia. Os modernos quar-

tos são espaçõesos,   com TV LCD via satélite, Wi-

Fi gratuito , frigobar, banheira, chaleira elétri-

ca, etc. Ambientes muito agradáveis no bar ou 

no café da manhã. 

Tokyo New Otani Garden Tower 

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

Gero Ryokan Sumeikan 

www.suimeikan.co.jp/en/ 

As termas de Gero onsen foi descoberto por 

volta do ano 901 a 920. Desde longos anos 

atrás é conhecido pela sua eficácia para a be-

leza da pele, com um toque sedoso e saudável. 

O hotel tipicamente Japonês, conta com 3 ofu-

rôs termais, está às margens do Rio Hida que 

tem vários poços termais.  

Foi premiado com o Certificado de Excelência 

do TripAdvisor. 

Hotel Mystays Premier 

www.mystays.com/en-us/hotel-mystays-premier-

kanazawa-ishikawa/ 

Hotel moderno e elegante, bem localizado, 

apenas 5 minutos a pé da estação central. 

Qaurtos espaçosos com  banheira, secador e 

outras amenidades, tem mesa de trabalha, 

com ar-condicionado, WiFi, TV LCD,  frigo-

bar e chá verde é fornecido gratuitamente 


