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SÃO PAULO (Sexta-feira)
21:00 - Encontro do grupo no Aeroporto de Gua-
rulhos. Procedimento de check-in no balcão da 
Emirates

SÃO PAULO - DUBAI (Sábado)
1:25 - Saída do voo Emirates (EK262) com destino 
a Dubai.
22:35 - Chegada em Dubai, recepção e traslado 
para o hotel. Check-in e descanso. 
Bem Vindos a Dubai!
Hospedagem: Hilton Garden Inn Mall of the Emir-
ates

DUBAI (Domingo) (Café da Manhã/Almoço)
Em horário a defi nir, encontre com o guia no lobby 
do hotel e saída para passeio para Abu Dhabi. 
Visitando: Museu do Louvre, Qasr Watan e assista 
ao por do sol na Grande Mesquita de Abu Dhabi.
Hospedagem: Hilton Garden Inn Mall of the Emir-
ates

DUBAI (Segunda-feira) 
Em horário a defi nir, encontre com o guia no lobby 
do hotel e saída para passeio para Dubai. 
Visitando: Burj Khalifa, Souk de Ouro e especiarias, 
Abra e parada para foto no Burj Al Arab.
Após término do passeio, traslado para o Aeroporto 
de Dubai.
Procedimento de check-in no balcão da Emirates

TOKYO (Terça-feira) (Café da manhã)
Embarque em voo Emirates (EK 318) com destino a 
Tokyo.
Chegadando em Tokyo, recepção e traslado para o 
hotel.
Bem vindos ao Japão! :-)
Hospedagem: Tokyo Prince ou similar

TOKYO (Quarta-feira) (Café da manhã/Almoço)
Saída para passeio em Tokyo.
Visitando: Templo de Asakusa e Nakamise, Parque 
de Ueno, Jardins do Palácio Imperial e Torre Sky 
Tree.
Hospedagem: Tokyo Prince ou similar

TOKYO (Quinta-feira) (Café da manhã)
Dia livre para atividades independentes 
Hospedagem: Tokyo Prince ou similar

HAKONE & Mt. FUJI TOUR (Sexta-feira) (Café da 
manhã/Almoço/Janta) 
Café da manhã no hotel e check-out
7:30 - Para o seu conforto, as suas malas serão 
transportadas de Tokyo para Kyoto. Permitido 
despachar duas malas grandes por pessoa. Separe 
uma mala de mão para pernoite em Hakone. 
8:00 - Saída do hotel para passeio em Hakone & 
Monte Fuji
11:00 - 11:30 - 5º Estação do Monte Fuji
13:30 - 14:30 - Almoço em restaurante local
15:30 - Cruzeiro no Lago Ashi
16:00 - Teleférico de Komagatake
18:00 - Após passeio, traslado para o Ryokan. 
Check-in e restante do dia livre. 
Jantar será servido no hotel
Hospedagem: Ichinoyu Susuki no Hara / Quarto 
estilo japonês com cama ou similar

HAKONE - KYOTO (Sábado) (Café da manhã) 
Café da manhã no Ryokan
09:00 - Traslado até a Estação de Odawara. Este 
será o primeiro dia de uso do JR PASS. 
10:00 - Embarque em trem bala com destino a 
Estação de Kyoto
12:30 - Horário aproximado de chegada em Kyoto
Visitando: Templo Kinkakuji (Pavilhão Dourado e 
Templo Ryoanji. 
Final do dia, traslado para o hotel. Check-in e res-
taurante do dia livre.
Hospedagem: Vischio Kyoto ou similar

KYOTO (Domingo) (Café da manhã/Almoço) 
Saída para passeio em Kyoto.
Visitando: Templo Kiyomizudera, Santuário Fushimi 
Inari, Gion e restante do dia livre para atividades 
independentes
Hospedagem: Vischio Kyoto ou similar

KYOTO (Segunda-feira) (Café da manhã) 
Dia livre para atividades independentes
Hospedagem: Vischio Kyoto ou similar

KYOTO - HIROSHIMA (Terça-feira) (Café da manhã) 
07:30 - Para o seu conforto, as suas malas serão 
transportadas de Kyoto para Osaka. Permitido 
despachar duas malas grandes por pessoa. Separe 
uma mala de mão para pernoite em Hiroshima. 
09:00 - Check out e traslado para a Estação de 
Kyoto
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09:50 - Embarque em trem bala com destino a 
Estação de Hiroshima
11:26 - Horário aproximado de chegada em Hiroshi-
ma. Traslado para o Okonomiura
12:00-13:30 - Almoço livre no Okonomimura
Após almoço, traslado para o Terminal de Ferry 
14:10 - Embarque em Ferry com destino a Ilha de 
Miyajima
14:30 - 16:00 - Passeio na Ilha de Miyajima & San-
tuário de Itsukushima
16:10 - 16:20 - Em horário a definir, retorno ao Ter-
minal de Ferry. 
Traslado para o hotel
17:00 - Horário aproximado de chegada no hotel e 
check-in. Restante do dia livre. 
Hospedagem: Sunroute Hiroshima ou similar

HIROSHIMA - OSAKA (Quarta-feira) (Café da manhã)
Saída para passeio em Hiroshima e Ilha de Miyaji-
ma.
Visitando: Parque de Hiroshima, Museu da Paz de 
Hiroshima, Cúpula da Bomba Atômica,.
11:53 - 13:24 - Embarque em trem bala com desti-
no a Estação Shin-Osaka.
Chegando em Shin-Osaka, saída para passeio de 
meio dia.
Visitando: Observatório Umeda Sky Building, Caste-
lo de Osaka, tempo livre em Dotombori.
Hospedagem: Hotel Monterey Le Frere ou similar

OSAKA - NARA (Quinta-feira) (Café da manhã)
Saída para passeio em Nara.
10:30 - 12:00 -  Templo Todaiji e Parque de Nara
12:30-14:30 - Aula de Sushi na Escola Umemori 
Sushi
15:00-16:00 - Santuário Kasuga Taisha
17:30 - Horário aproximado de chegada em Osaka
Hospedagem: Hotel Monterey Le Frere ou similar

OSAKA (Sexta-feira) (Café da manhã/Almoço)
Dia livre para atividades independentes  
Hospedagem: Hotel Monterey Le Frere ou similar

OSAKA (Sábado) (Café da manhã)
Check-out. Deixe as malas no lobby do hotel.   
Dia livre para atividades independentes até horário 
do traslado para o Aeroporto  
19:30 - Em horário a definir, encontro no lobby do 
hotel e traslado para o Aeroporto de Osaka.   
 21:00 - Horário aproximado de chegada no Aero-
porto de Osaka.  
23:45 - Embarque em voo Emirates (EK 317) com 
destino a Dubai (para conexão)

DUBAI - SÃO PAULO (Domingo) (Café da manhã)
05:15 - Horário aproximado de chegada em Dubai. 
Procedimento de conexão  
09:05 - Embarque em voo Emirates (EK 261) com 
destino ao Brasil  
17:00 - Horário de chegada no Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos

- Assistência/intérprete H.I.S. em idioma em português 
e japonês durante toda a viagem desde o Brasil (Dubai e 
Japão).
- Dubai: Guia local em idioma português. 
- Japão: Guia local em idioma japonês/inglês. 
- Passagem aérea internacional voando Emirates em classe 
econômica. 
- Acomodações nos hotéis mencionados em categoria 
Standard. 
- Refeições: 13 cafés da manhã, 6 almoços e 1 jantar. 
- Seguro Viagem April - Plano MAX com cobertura de USD 
60.000,00 por evento.Passageiros acima de 75 anos, 
acréscimo de 50% da tarifa. Consulte o seu agente de 
viagem antecipadamente. 
- Passe de trem Japan Rail Pass em categoria comum e 
para 7 dias consecutivos. O passe será válido apenas para 
quem possui visto de turismo japonês. Em caso de dupla 
nacionalidade (japonesa e brasileira) ou passaporte japonês 
consultar antecipadamente a H.I.S.
- Passeios privativos conforme citados no roteiro. 
- Ingressos dos locais a serem visitados. 

- Vistos e despesas com documentações. 
- Outras despesas que não estejam descritas no roteiro. 
- Passeios opcionais. 
- Taxa de embarque do aéreo. 
- Gorjetas para guias, motoristas e maleteiros. 
- Bebidas não inclusas durante as refeições.

Observações: As tarifas podem sofrer alterações sem aviso prévio; no dia da solicitação da reserva iremos checar novamente a 
disponibilidade; o itinerário poderá ser alterado sem aviso prévio por conta das condições climáticas do dia, saída garantida para 
grupo mínimo de 15 participantes; documentações e Vistos são de responsabilidade dos passageiros e devem ser consultadas 
antecipadamente com o agente de viagens e Consulados.

- Entrada de 30% no dia da confirmação da reserva via 
depósito ou transferência bancária e saldo parcelado em:
Para pagamentos efetuados em:

Setembro/2019 - saldo em até 8x sem juros.
Outubro/2019 - saldo em até 7x sem juros.
Novembro/2019 - saldo em até 6x sem juros. 
Dezembro/2019 e Janeiro/2020 - saldo em até 5x sem juros. 
Fevereiro/2020 - saldo em até 2x sem juros. 

Pagamento à vista - Via depósito ou transferência bancária. 
Desconto de 4% sob o valor total.

Duplo/Triplo
Suplemento Single

* Incluir taxa de embarque de USD 115,00/por pessoa

Preço por pessoa

US$ 7.250
US$ 1.650
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H.I.S. BRASIL TURISMO
Rua Itapeva, 538 (Conj. 131), Bela Vista - São Paulo/SP, Brasil - CEP: 01332-000 

Telefone: (11) 3181-7670 / Ramal 2 (Lazer Brasil)  /       +55 (11) 97090-2456   +55 (11) 94503-8073 
sao-lazer@his-world.com  /  www.operadora.his-brasil.com.br  


