
                                                JAPÃO QUATRO ESTAÇÕES OUTONO 
                                                               com EXPO 2020 DUBAI                                                  
                                                                            Saída: 04 de novembro de 2020   
                                                                                                       18 dias de viagem 

 

  

DESTAQUES TURÍSTICOS 
 

Dubai, Abu Dhabi, Osaka, Hiroshima, Ilha de Miyajima  
Nara, Quioto, Kanazawa, Shirakawago, Takayama  
Hakone, Monte Fuji, Yokohama & Tóquio 

 
 

O PACOTE INCLUI 
 

• Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica a partir de São Paulo 
• Pernoites nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais inclusos 
• Café da manhã nos hotéis e refeições indicadas no programa 
• Ônibus privativo para traslados e passeios com guia local falando português ou espanhol 
• Japan Rail Pass (passe de trem) de 7 dias, tipo comum (consultar regras de elegibilidade do passe) 
• Ingressos dos pontos turísticos citados no programa e da Expo 2020 Dubai 
• Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 60.000,00 
• Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem para mínimo de 15 passageiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Conversão do Dólar Americano para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento.  
Forma de pagamento:  20% de entrada (à vista) + saldo em até 05 parcelas sem juros nos cartões Visa, Mastercard, Amex e Elo. 

 

Consulte seu Agente de Viagem! 
 
 

 
 

 
 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)  
PACOTES Apto. Individual  Apto. Duplo Apto. Triplo 

  AÉREO E TERRESTRE COMPLETO (Dubai + Japão) USD 11.040,00 US 8.980,00 USD 8.490,00 
TERRESTRE COMPLETO (Dubai + Japão) USD 9.840,00 USD 7.780,00 USD 7.290,00 
AÉREO E TERRESTRE (somente Japão) USD 9.870,00 USD 7.980,00 USD 7.710,00 

TERRESTRE (somente Japão) USD 8.670,00 USD 6.780,00 USD 6.510,00 
Taxas de embarque (valor válido para reserva aérea de Grupo) USD 100,00 

Preços válidos para mínimo de 15 participantes 



ROTEIRO DE VIAGEM 
 
04/11 (qua) – SÃO PAULO   
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos. 
 
05/11 (qui) – SÃO PAULO    DUBAI 
01h25 – Embarque no voo EK262 da Emirates Airline com destino a Dubai. 
22h35 – Chegada ao Aeroporto de Dubai e traslado ao hotel.  
 
06/11 (sex) – DUBAI / SAFÁRI NO DESERTO / DUBAI 
Café da manhã* Pela manhã, início do passeio pela parte tradicional de Dubai 
incluindo visita à Mesquita Jumeirah e Palácio Zabeel (parte externa), à área 
histórica de Al Fahid e ao Museu de Dubai. A seguir, travessia de taxi aquático 
(abra) por Dubai Creek e passagem pelos mercados de ouro e especiarias. Na 
parte moderna, visita ao observatório “At The Top” no Burj Khalifa, o edifício 
mais alto do mundo. Almoço incluso. À tarde, safári no deserto em veículo 4x4 
para assistir a um deslumbrante pôr do sol do alto de uma grande duna. 
Prosseguimento para um acampamento beduíno onde haverá uma recepção 
com show de dança do ventre e jantar árabe típico incluso.  
 
07/11 (sáb) – DUBAI / ABU DHABI / DUBAI 
Café da manhã* Dia de passeio em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes 
Unidos, para visita à magnífica Mesquita Sheik Zayed e a Ferrari World, parque 
temático dedicado ao mundo automobilístico da escuderia italiana.  Almoço 
incluso.  
 
08/11 (dom) – DUBAI – EXPO 2020  
Café da manhã* Dia de visita à EXPO 2020 DUBAI, o maior mega-evento 
mundial que vai trazer inovação, conquistas, invenções e promover 
intercâmbio cultural entre mais de 190 países. Sob o tema “Conectando 
Mentes, Criando o Futuro”, a exposição abordará a Oportunidade, a 
Mobilidade e a Sustentabilidade. O Brasil participará deste último tópico tendo 
a água como elemento principal e contará com um pavilhão de 4 mil metros 
quadrados que foi inspirado no rio Negro e na natureza da região norte do 
Brasil. À noite, em horário adequado, traslado ao aeroporto. 
 
09/11 (seg) – DUBAI    OSAKA  
03h05 – Embarque no voo EK316 com destino a Osaka.  
17h05 – Chegada ao Aeroporto Internacional de Kansai, recepção e traslado 
ao hotel. 
 
10/11 (ter) – OSAKA  
Café da manhã* Dia de passeio por Osaka incluindo o Castelo de Osaka, 
construído pelo grande general unificador do Japão  Hideyoshi Toyotomi, 
Parque Minoo, o melhor lugar para se apreciar as folhagens de outono na 
região e Aquário Kaiyukan, um dos mais espetaculares aquários do Japão. 
Almoço incluso. 
 
11/11 (qua) – OSAKA  / HIROSHIMA  /  ILHA DE MIYAJIMA  /  HIROSHIMA    
Café da manhã* Pela manhã, traslado para a estação e embarque em 
shinkansen (trem-bala) com destino a Hiroshima. Ao chegar, visita ao Parque 
Memorial da Paz, onde está a Cúpula da Bomba Atômica, e ao museu que tem 
como objetivo promover a paz mundial e abolir as armas nucleares.   Almoço 
incluso. Travessia de balsa para a Ilha de Miyajima, uma das três mais belas 
paisagens do Japão e considerada território sagrado. Visita ao Santuário 
Itsukushima e retorno a Hiroshima. Traslado ao hotel. 
As malas serão despachadas para Quioto. Recomenda-se separar em uma 
mala de mão troca de roupa para um dia. 
 
12/11 (qui) – HIROSHIMA  /  SHIN-OSAKA  / NARA  /  QUIOTO 
Café da manhã* Saída do hotel e embarque em trem-bala para a estação Shin-
Osaka. Chegada e passeio em Nara, capital do Japão de 710 a 784 e centro de 
florescimento cultural de forte influência da China, incluindo o Parque de Nara, 
imensa área verde por onde circulam livremente mais de 1.200 cervos que são 
protegidos como como tesouro nacional, o Templo Todaiji com o Daibutsu 
(grande estátua de bronze de Buda), e  Kasuga Taisha, o santuário xintoísta das  
lanternas de pedra. Almoço incluso. A seguir, traslado para hotel em Quioto.  

 
13/11 (sex) – QUIOTO   
Café da manhã* Dia de passeio  em Quioto, a capital imperial que durou mais 
de mil anos (de 794 a 1868) e deixou um legado de grande riqueza histórica e 
cultural: templos, santuários e outras estruturas de inestimável valor. Visita ao 
ao Templo Kinkakuji, conhecido como o “Pavilhão Dourado”, ao Castelo Nijo, 
construído em 1603 como residência do primeiro xogun  da Era Edo, Ieyasu 
Tokugawa, e ao Santuário Fushimi Inari, famoso pelos seus milhares de portões 
avermelhados. Almoço incluso. 
 
14/11 (sáb) – QUIOTO / KANAZAWA 
Café da manhã* Pela manhã, passeio de trem “Sagano Romantic Train” pela 
região de Arayashima. Após desembarque do trem, caminhada pela Floresta 
de Bambus. A seguir, embarque em trem expresso com destino à cidade de 
Kanazawa, antigo domínio do poderoso clã feudal Maeda cujo 
desenvolvimento cultural se compara a Quioto. Almoço incluso (box lunch). 
Chegada, visita ao belíssimo Jardim Kenrokuen e traslado ao hotel.  
As malas serão despachadas para Tóquio. Recomenda-se separar em uma 
mala de mão troca de roupa para três dias. 
 
15/11 (dom) – KANAZAWA  /  SHIRAKAWAGO  /  TAKAYAMA 
Café da manhã* Saída do hotel para conhecer Omicho Market, um tradicional 
mercado de alimentos frescos, e Higashi Chaya Machi, antigo bairro 
preservado. Prosseguimento para Takayama, com parada em Shirakawago, vila 
rural situada aos pés do Monte Haki-san que se notabilizou pelas antigas 
residências com telhado de palha Gassho-zukuri. Almoço incluso.  Chegada a 
Takayama e traslado ao hotel. 
  
16/11 (seg) – TAKAYAMA / NAGOYA / ODAWARA /  HAKONE 
Café da manhã* Saída do hotel e visita a Jinyamae Morning Market, um dos 
maiores mercados matinais do Japão, ao museu do festival de Takayama Yatai 
Kaikan e à tradicional rua de comércio e artesanato Kamisanno-machi. Em 
seguida, partida em trem expresso para Nagoya. Almoço incluso (box lunch). 
Ao chegar, transferência para trem-bala com destino a Odawara. Chegada, 
traslado para Hakone e acomodação em um ryokan,  hotel em estilo japonês 
onde se terá uma vivência cultural relaxando no onsen, as águas termais 
benéficas para a saúde, e apreciando um jantar típico.  
 
17/11 (ter) – HAKONE  /  YOKOHAMA  /  TÓQUIO 
Café da manhã* Saída do hotel e início da excursão por Hakone, encantadora 
região das estâncias de águas termais e beleza natural, com passeio de barco 
pelo Lago Ashi e, se o clima permitir, subida ao Monte Komagatake de 
bondinho para apreciar a melhor vista do Monte Fuji. Almoço incluso. A seguir, 
partida para Yokohama e parada para subir até o observatório do Yokohama 
Landmark, um dos maiores edifícios do mundo com 295,8 metros de altura. 
Continuação para Tóquio, a pulsante metrópole que combina tradições 
ancestrais e modernidade. Chegada e acomodação em hotel.  
 
18/11 (qua) –  TÓQUIO 
Café da manhã* Dia de passeio incluindo os pontos mais marcantes:  a Praça 
do Palácio Imperial, Asakusa Kannon, o templo mais antigo da cidade e muito 
popular pelas lojas de suvenires, Tokyo Skytree (observatório Tembo Deck a 
350 metros de altura) e Ginza, famosa área comercial onde ficam as grandes 
lojas de departamento e as marcas de luxo internacionais. Almoço incluso. 
 
19/11 (qui) – TÓQUIO 
Café da manhã* Dia livre.  
 
20/11 (sex) – TÓQUIO     DUBAI 
Café da manhã* Parte da manhã livre para preparação da bagagem e check-
out até as 11h00. Em horário adequado, traslado ao Aeroporto Internacional 
de Narita. 23h00 – Embarque no voo EK319 da Emirates Airline para Dubai. 
 

21/11 (sáb) –  DUBAI    SÃO PAULO 
06h00 – Chegada ao Aeroporto de Dubai. 09h05 –  Conexão com voo EK261 
com destino a São Paulo. 17h20 – Desembarque no Aeroporto Internacional 
de Guarulhos, Terminal 3. 

 

HOSPEDAGEM 
DUBAI: Holiday Inn Dubai Al Barsha 
OSAKA: Hotel Nikko Osaka 
HIROSHIMA: Sheraton Grand Hiroshima Hotel  
QUIOTO: Miyako Hotel Kyoto Hachijo 

KANAZAWA: Daiwa Royal Hotel D-Premium Kanazawa 
TAKAYAMA: Hida Hotel Plaza 
HAKONE: Hakone Yunohana Prince Hotel 
TÓQUIO: Keio Plaza Hotel Tokyo 

                        CENTURY TRAVEL – TOUR OPERATOR 


