Tokyo Tour 2017
(9 dias)
Saídas:
Roteiro:

Saída: 8 de janeiro e 9 de julho de 2017.
Dubai, Tóquio (Shinjuku, Rio Sumida, Asakusa, Akihabara, Odaiba, Mitaka, Nakano, Ikebukuro, Shinjuku).

1º Dia – São Paulo/ Doha

[–,–,–]

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos à 1h00
para check-in no balcão da Qatar Airways. Embarque no voo
Qatar 774, às 4h15, com destino a Doha. Chegada às 22h50.
Tempo livre até o horário de embarque no próximo voo.
2º Dia – Doha/ Narita/ Tóquio

[–,–,–]

Embarque às 2h55, no voo Qatar 806, com destino ao Japão.
Chegada às 18h45 ao Aeroporto Internacional Narita,
recepção e traslado ao hotel em Tóquio, capital do Japão,
cidade elegante de prédios modernos, centro administrativo e
financeiro do país, uma metrópole altamente ocidentalizada,
que conserva, entretanto, aspectos de sua cultura ancestral.
3º Dia – Tóquio

[C,–,–]

Após café da manhã no hotel, caminhada até a estação de
metrô Oshiage, para traslado de transporte público. Visita ao
Shopping Solamachi, onde se encontra a Tokyo Skytree,
monumento reconhecido como a torre de telecomunicações
mais alta do mundo, com 634 metros de altura (entrada na
torre não está incluída). Tempo livre para conhecer o
Shopping Solamachi com mais de 250 lojas distribuídas em 7
andares, dentre elas, Ultraman World M78, Giants Office
Store, Medicon Toy, Jump Shop, Hello Kitty Japan, etc.
Prosseguiremos de transporte público até o Templo Asakusa
Kannon, um dos templos mais importantes de Tóquio, com
suas tradicionais lojas de souvenir, conhecidas por “Nakamise
Arcade”. Em seguida, caminhada até o Píer Asakusa e
embarque no “suijobus”, um ônibus aquático, para um
cruzeiro pelo Rio Sumida em um passeio panorâmico.
Chegada ao Píer Hinode e traslado de ônibus para visita à
Torre de Tóquio, a primeira torre símbolo da cidade,
construída em 1958 que possui estrutura inspirada na Torre
Eiffel da França. Subida ao observatório principal a 150
metros de altura. Retorno ao hotel e acomodação.
4º Dia – Tóquio

_______

[ – , – , – ]

Partida de transporte público para visita ao Museu Edo Tokyo,
(Edo, antigo nome de Tóquio), cujo acervo inclui roupas,
mapas antigos, maquetes, entre outros artigos que contam a
história da cidade, mostrando os costumes dos tempos antigos
e como a sociedade mudou. Prosseguimento a Akihabara em
transporte público e tempo livre para explorar a região. Após o
passeio, embarque no ônibus e traslado para região de Odaiba.
Visita ao Museu Nacional de Ciência Emergente e Inovação
(Miraikan), onde além de exposições permanentes, os
visitantes poderão experimentar o progresso tecnológico de
hoje, como questões do dia a dia com as últimas tecnologias
existentes. Tempo livre em Odaiba para conhecer os

Shoppings Aqua City e Diver City, e retorno ao hotel de
ônibus.
5º Dia – Tóquio

[ C , –,– ]

Pela manhã, visita ao Museu Ghibli. Prosseguimento à região
de Nakano e visita a Nakano Broadway, um complexo de lojas
especializadas em hobbies e objetos colecionáveis. Visita ao
Pokemon Center Ikebukuro e a Rua Takeshita. À noite,
conheceremos o “Restaurante Robô”. Retorno ao hotel
caminhando.
6º Dia – Tóquio

[ C , – , – ]

Dia livre para atividades independentes.Sugerimos passeio
opcional de dia inteiro com guia local falando japonês e guia
acompanhante falando português, pelas cidades de Kamakura
e Yokohama que ficam nas proximidades de Tóquio. Em
Kamakura, visitaremos o templo Kotokuin com seu Grande
Buda, o santuário xintoísta Tsurugaoka Hachimangu, e o
almoço será por conta dos participantes na Rua Komachi.
Prosseguimento a Yokohama para compras e passeio pela área
de Minatomirai e visita ao Museu Doraemon. Ao final do dia,
retorno ao hotel em Tóquio.
7º Dia – Tóquio

[ C , – , – ]

Dia livre para atividades independentes. Sugerimos passeio
opcional de dia inteiro com guia local falando japonês e guia
acompanhante falando português, para conhecer o Monte Fuji
e Hakone. Visitaremos a 5ª estação do Monte Fuji (se o tempo
permitir) e o Museu Itchiku Kubota. À tarde, passeio pelo
Lago Ashi. Ao final do dia, retorno ao hotel em Tóquio.
8º Dia – Tóquio/ Doha

[ C , – , – ]

Dia livre até o horário de partida. Por volta das 17h30,
traslado ao Aeroporto Internacional Narita para embarque às
22h20 no voo Qatar 807 com destino a Doha.
9º Dia – Doha/ São Paulo

[–,–,–]

Chegada em Doha às 4h35, conexão e embarque no voo Qatar
773 às 8h10. Chegada ao Aeroporto Internacional de
Guarulhos às 17h50. Fim dos serviços.
Observações:
• Valores da saída de julho de 2017 a serem reconfirmados,
ficam sujeitos a alteração sem prévio aviso.• Todos os preços publicados devem ser previamente
consultados, pois estão sujeitos a dispo-nibilidade e alteração
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA
em dólares americanos.

• Todas as tarifas aéreas estão sujeitas a alteração sem prévio
aviso e os lugares estão sujeitos a disponibilidade no momento
da reserva.

Em acomodação dupla

Inclui:
• Passagem aérea internacional para os trechos São Paulo/
Doha/ Tóquio/ Doha/ São Paulo, em classe econômica com a
Qatar Airways.
• Hospedagem no hotel mencionado ou similar.
• Late check-out no 8º dia.
• Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas.
Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar.
• Guia acompanhante saindo do Brasil falando português, e
assistente local falando japonês.
• Traslados e passeios (exceto opcionais), conforme descritos.
• Seguro de viagem (válido até 75 anos, acima dessa idade
haverá adicional e/ou redução da cobertura)

Por pessoa (Aéreo + Terrestre)
Mínimo de 20 participantes

Não inclui:
• Taxas de aeroportos, combustível, etc.
• Despesas com documentações.
• Gorjetas
• Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.

US$ 3,470

Suplemento single
US$ 270
Por pessoa (Aéreo + Terrestre)
Mínimo de 20 participantes
Saída: 08/01/2017

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Noites

Hotel

Categoria

Tóquio

06

Hotel Citadines Shinjuku

standard

VOOS DO ROTEIRO
Voos

Origem

Destino

Horário de
saída

Horário de
chegada

QR 774

São Paulo

Doha

04h15

22h50

QR 806

Doha

Tóquio

02h55

18h45

QR 807

Tóquio

Doha

22h20

04h35 +1

QR 773

Doha

São Paulo

08h10

17h50

