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DESTAQUES DO ROTEIRO: JAPÃO – TRAVESSIA DOS ALPES
ROTA DOS ALPES
É um dos pontos mais conhecidos no Japão por possuir
rota única e extraordinária pelos Alpes do Norte. A
atração principal é o cenário magnífico da cordilheira de
Tateyama. Na primavera, a neve acumulada,
principalmente em torno de Midagahara e Murodo
formam um majestoso corredor de neve, cujas paredes
atingem até 20 metros de altura.

REPRESA DE KUROBE
A Represa de Kurobe é a mais alta barragem do Japão, com
186 metros de altura. Sua construção levou sete anos e foi
finalizada em 1963. A represa suporta uma usina
hidrelétrica responsável por fornecer energia à região de
Kansai. A imensidão da construção é impressionante,
sendo uma das grandes atrações da Rota dos Alpes.

PARQUE ASHIKAGA
O Ashikaga Flower Park é um lindo parque de flores
caracterizado especialmente por seus jardins sazonais,
apresentando diferentes tipos de flores durante todo o
ano. No parque é possível encontrar diversas lojas,
floriculturas e restaurantes.

CASTELO AIZU TSURUGA
Foi construído em 1384, e destruído em 1868 após a
Guerra Boshin, uma rebelião contra o recém instituído
governo Meiji, que tirou o controle do Shogun Tokugawa e
colocou fim a era feudal no Japão. Foi reconstruído em
1960 e passou por renovações desde então, compondo a
linda paisagem da região e do parque ao seu redor.

OUCHIJUKU
Ouchi-juku é um pequeno povoado na área de Minami
Aizu em Fukushima. A atmosfera do período Edo (16031868) permanece aqui com mais de 30 pousadas com
tetos de palha enchem as ruas e a área foi selecionada
como um bairro de preservação de edifícios
tradicionais.

2019

17 dias
Saídas: 6 de maio / 3 de junho
Dubai

Tóquio

Koriyama

Niigata
Kanazawa
Shirakawago
Takayama
dos Alpes
Shinano Omachi Tóquio

1º dia - São Paulo
[-,-,-]
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às
21h00.
2º dia - São Paulo / Dubai
[-,-,-]
Partida no voo Emirates 262 com destino a Dubai.
Chegada, recepção e traslado ao hotel.
3º dia - Dubai
[C,A,-]
Manhã livre para atividades independentes. Almoço no
restaurante do Hotel Hilton Garden Inn Mall of the
Emirates. À tarde, meio dia de passeio pela cidade,
passando pela área de Bastakiya, parte antiga da cidade, e
visita ao museu Forte Al Fahidi. Continuaremos nosso
passeio na travessia do canal “Creek”, seguiremos ao
mercado de especiarias e de ouro, chegaremos à parte
moderna da cidade, atravessando a Avenida Sheikh Zayed,
passando em frente ao Burj Khalifa (maior prédio do
mundo). Pararemos também na Praia de Jumeira para
fotos do grande Hotel Burj Al Arab. Retorno ao hotel e no
horário conveniente traslado ao aeroporto.
4º dia - Dubai / Tóquio
[-,-,-]
Embarque no voo Emirates 318 com destino a Tóquio.
Chegada ao Aeroporto Internacional Narita, recepção e
traslado ao hotel. Tóquio, capital do Japão, é uma cidade
elegante e global, palco de muitos avanços da
modernidade, sem esquecer-se da história, das tradições
milenares e das origens de seu povo.
5º dia - Tóquio
[C,-,-]
Meio dia de passeio pela cidade, visitando o Templo
Xintoísta Meiji, a Praça do Palácio Imperial (Residência da

Toyama

Tateyama

Rota

Família Imperial) e a Tóquio Sky Tree, novo símbolo da
cidade, um monumento reconhecido como a torre de
telecomunicações mais alta do mundo, com 634 metros
de altura. A tarde livre para atividades independentes.
6º dia - Tóquio / Koriyama
[C,-,-]
(Para seu conforto e segurança, as bagagens serão
despachadas diretamente para o hotel em Kanazawa).
Recomendamos levar consigo o necessário para 3 noites).
Traslado à estação de Tóquio para embarque no trem
com destino ao Parque de flores Ashikaga, um lindo
parque de flores. Prosseguimento de trem ao hotel em
Koriyama.
7º dia - Koriyama / Niigata
[ C , - , -]
Passeio dia todo visitando Castelo Aizu Tsuruga, um dos
últimos redutos da lealdade samurai ao shogunato antes
do término da era feudal, e visita a Ouchi Juku, um
vilarejo com casas típicas que servia como rota de
abastecimento no Período Edo e onde hoje podemos
sentir a atmosfera dos tempos antigos no Japão. Almoço
por conta neste local. Após passeio, traslado a estação
Koriyama e embarque no trem com destino a Niigata
(baldeação em Omiya). Chegada a Niigata e traslado ao
hotel.
8º dia - Niigata
[C,-,-]
Passeio dia todo visitando Aquário de Niigata, com mais
de 20 mil espécies da vida marinha à mostra, onde
poderemos apreciar o show dos golfinhos, entre outras
atrações. Faremos também um passeio pela vinícola Cave
D’Occi e Fábrica de Sembei (biscoito de arroz).
Hospedagem em Niigata.

9º dia - Niigata/ Kanazawa
[C,-,-]
Traslado à estação para embarque no trem com destino a
Kanazawa com baldeação em Nagano e Takasaki. Chegada
em Kanazawa, Visita ao belíssimo Jardim Kenrokuen e à
Residência da Família Nomura, uma típica casa restaurada
de uma antiga família de samurais.
10º dia - Kanazawa / Shirakawago / Takayama [ C , - , J ]
(Para seu conforto e segurança, as bagagens serão
despachadas diretamente para o hotel em Tóquio.
Recomendamos levar consigo o necessário para 3 noites).
Traslado a Shirakawago e visita ao vilarejo com as casas
típicas em estilo “Gasshozukuri”. Prosseguimento a
Takayama e visita ao bairro de Kami Sannomachi e a
Takayama Jinya, que serviu de sede do governo regional
durante a época dos samurais, e hoje funciona como
museu. Jantar no hotel.
11º dia - Takayama / Toyama
[C,-,-]
Pela manhã, caminhada e passeio pelo mercado matinal e
visita a Yatai Kaikan, onde estão expostos os carros
alegóricos utilizados nos festivais da cidade. Traslado ao
hotel em Toyama.
12º dia - Toyama/ Rota dos Alpes/ Shinano Omachi
[C,-,J]
Traslado a estação Tateyama para iniciarmos um passeio
espetacular pela Rota dos Alpes de Tateyama a Kurobe.

Utilizaremos transporte local, viajando de ônibus,
teleférico (bonde) e funicular e apreciando a incrível
paisagem. No trajeto, visita à Represa de Kurobe. Após
chegada à estação Ogisawa, traslado ao hotel em Shinano
Omachi. Jantar no hotel.
13º dia - Shinano Omachi / Tóquio
[C,-,-]
Em horário conveniente, traslado ao hotel em Tóquio e o
restante do dia livre para atividades independentes.
14º dia - Tóquio
Dia todo livre para atividades independentes.

[C,-,-]

15º dia - Tóquio
Dia todo livre para atividades independentes.

[C,-,-]

16º dia - Tóquio / Dubai
[C,-,-]
Dia livre para atividades independentes. Check-out do
hotel às 11h00. Por volta das 16h00, traslado do hotel ao
Aeroporto Internacional Narita para embarque no voo
Emirates 319 com destino a Dubai.
17º dia - Dubai / São Paulo
[-,-,-]
Chegada em Dubai e conexão no voo Emirates 261, com
destino a São Paulo. Chegada em São Paulo e fim dos
serviços.

Observações:
- Caso algum museu ou outro local turístico esteja fechado por motivos de força maior, os passeios poderão ser
substituídos por outras atividades ou visitas a outros locais.
- Recomendamos levar roupas leves (especialmente na saída de junho) e também roupas de frio, tanto para temperaturas
amenas quanto para um frio mais intenso durante a travessia dos alpes.
- Ao solicitar o visto japonês, verifique com o consulado as condições de incentivo para isenção de taxas de emissão de
visto para visitantes das províncias de Miyagi, Fukushima ou Iwate (Koriyama pertence à província de Fukushima).

Documentos necessários para portadores de passaporte brasileiro:

-

Passaporte com validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil.
Emirados Árabes Unidos: O visto será concedido na chegada ao Aeroporto de Dubai.
Japão: Necessário visto de turismo.

* A qualquer momento e sem prévio aviso podem ocorrer alterações na documentação exigida para a entrada de cada país.
* Ressaltamos que é de exclusiva responsabilidade do passageiro e/ou agência, a obtenção de toda a documentação exigida
para essa viagem.
* Para passageiros portadores de passaporte de outras nacionalidades, favor consultar os órgãos competentes.

Pacote Inclui:
- Passagem aérea em classe econômica, com Emirates Airlines - rota São Paulo/ Dubai/ Tóquio/ Dubai/ São Paulo.
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares, em apartamentos categoria standard.
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas.
(Legenda: C-café da manhã, A-almoço e J-jantar)
- Traslados e passeios conforme descritos no programa (exceto para os passeios opcionais).
- Passe de trem de 7 dias, tipo comum (válido para participantes que possuam visto japonês de turismo e para os
portadores de passaporte japonês com RNE que comprove residência por mais de 10 anos. Para os demais participantes,
favor nos consultar sobre o valor adicional).
- Envio de bagagem (máximo 2 peças, por pessoa) no 6º dia (de Tóquio a Kanazawa) e no 10º dia (de Kanazawa a Tóquio).
- Acompanhante saindo do Brasil falando português (mínimo de 15 passageiros) e guia local falando português ou
espanhol.

-

Seguro de Viagem para 17 dias (Válido para passageiros com até 75 anos. Acima dessa idade, haverá adicional e/ou
redução da cobertura).

Pacote Não Inclui:
- Taxas de embarque.
- Impostos vigentes.
- Gorjetas para guias, motorista e maleteiros dos hotéis.
- Despesas com vistos e documentações.
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Cidade

Noites

Hotel

Dubai

1

Hilton Garden Inn Mall of the Emirates

Tóquio

2

Grand Prince New Takanawa / New Otani Garden Tower

Koriyama

1

Koriyama View Hotel Annex

Niigata

2

Nikko Niigata

Kanazawa

1

ANA Crowne Plaza Hotel Kanazawa

Takayama

1

Takayama Green Hotel

Toyama

1

ANA Crowne Plaza Toyama

Shinano Omachi

1

Kuroyon Royal Hotel

Tóquio

3

Grand Prince New Takanawa / New Otani Garden Tower

Voos
EK 262
EK 318
EK 319
EK 261

Voos
EK 262
EK 318
EK 319
EK 261

Origem
São Paulo
Dubai
Tóquio
Dubai

VOOS PREVISTOS
Saída 06 de maio
Destino
Dubai
Tóquio
Dubai
São Paulo

Horário de Saída
01h25
02h40
21h20
08h00

Horário de Chegada
22h55
17h35
03h35 (+1)
15h55

Origem
São Paulo
Dubai
Tóquio
Dubai

VOOS PREVISTOS
Saída 03 de junho
Destino
Dubai
Tóquio
Dubai
São Paulo

Horário de Saída
01h25
02h40
21h20
08h00

Horário de Chegada
22h55
17h35
03h00 (+1)
15h55

AÉREO + TERRESTRE
Preços* por pessoa em US$ (Dólares Americanos) | Mínimo de 15 participantes
Validade

Duplo / Twin

Suplemento Single

Forma de pagamento

2019

7.990,00

1.150,00

Conforme descrito abaixo

* Incluir taxas de embarque + impostos vigentes.

Informações Gerais:
Reservas e pagamento terrestre (GRUPOS):
* Para reservas, é necessário sinal de US$ 300 por pessoa, cópia digitalizada dos passaportes válidos e ´Condições Gerais´
assinadas.
Formas de pagamento:
- À vista em dinheiro ou depósito;
- Ou parcelado com 30% de entrada + taxas e impostos (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 4 vezes sem juros nos
cartões Visa, Mastercard ou Diners.
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento.

Observações Importantes:
- O passaporte deve ter validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil.
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo.
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo.
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque.
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem prévia.
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote.
** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os
lugares estão sujeitos à disponibilidade no momento da reserva. **

