
                   
  

T o k io    2 0 2 2  
Roteiro resumido  
  
01º dia S. Paulo   

Em horário e local combinado, transfer ao aeroporto de Guarulhos  

  

02º dia S. Paulo - Dubai  

Embarque (01H45) com destino a Dubai, chegada e transfer ao hotel  

  

03º dia Dubai   

Após o café da manhã, um city tour de meio dia, tarde livre e a noite saída para o aeroporto   

  

04º dia Dubai / Osaka   

Embarque (03H00 ) com destino a Osaka, chegada aproximadamente as 17h00 e transfer ao hotel  

  

05º dia   Osaka - Kyoto   

Após o café da manhã, faremos um pequeno tour panorâmico em Osaka, seguido 

de viagem a Kyoto, chegada e hospedagem   

  

06º dia    Kyoto  

Tour de dia inteiro por Kioto visitando, Golden temple, Kiyomizu temple, Kimono 

show, Ninenzaka, etc  

  

07º dia   Kyoto - Hiroshima - Kyoto  

Tour de dia inteiro a Hiroshima, visitando Parque Memorial da paz de Hiroshima localizado no centro da 

cidade. Miyajima,  Shrine, island, etc  

  

08º dia    Kyoto - Nara - Kyoto   

Após o café da manhã, saída para um tour a Nara, visitando, Todaiji temple, Deer park, Kasuga shrine 

e Kofukuji, etc  

  

09º dia   Kyoto - Takayama  

08H00 sairemos para Takayama, chegada e city tour para conhecer o bairro de Kamisannomachi e a  

Takayama Jinya, que serviu de sede do governo regional durante a época dos samurais  

  

10º dia  Takayama  

Tour a Shirakawago, com casas típicas em estilo 

“Gasshozukuri”.  

  

11º dia  Takayama - Isawa  

Saída com destino a Isawa, passando por Matsumoto Castle, hospedagem em Isawa  
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12º dia   Isawa - Tokyo  

Após o café da manhã, sairemos com destino a Tokyo, visitando Monte Fuji, uma das montanhas mais 

bonitas do mundo. Visitaremos também Hakone, com passeio no teleférico e no lago.  

  

13º dia  Tokyo   

Após o café da manhã tour de dia  inteiro em Tokyo, 

visitando Tokyo Tower, Imperial Palace Plaza, Asakusa 

Temple Nakamise, Shibuya crossing e Harajuku, etc.  

com tempo livre para outras atividades  

  

14º dia Tokyo    

Dia livre e a noite saída para o aeroporto  

  

15º dia  Tokyo - Dubai  

Embarque com destino a Dubai, chegada as 07H00 e 

transfer ao hotel, dia  livre   

  

 16º dia    Dubai  / S. Paulo   

Em horário previamente combinado, transfer ao aeroporto para 

embarque com destino ao Brasil.   

Saída aproximadamente às 09h00 e chegada prevista para  17h00 em S. 

Paulo.  

  

Incluindo :  

  Passagem aérea  

  04 noites em Dubai hotel 4* com café da manhã  

  Transfer de chegada e saída em Dubai  

  City tour de meio dia com guia falando em português em Dubai  

  11 noites de hospedagem no Japão em hotéis 4* com café da manhã   

  09 Refeições  

  Guia falando em Português / Espanhol  

  Ônibus de turismo durante a viagem  

  Tkt´s das atrações a serem visitadas  

  Assistência para obtenção de visto do Japão e de Dubai  

  Assistência em português durante toda a viagem  

  

Preço por pessoa:      

Apto duplo USD 6.310,00 entrada de 20% e saldo em 09 x  Taxas de embarque USD 368,00  
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