
 

  

  

 

 

 

Parque Shiroi Koibito 

Monte Kurodake 

Baía de Matsushima 

Museu Okhotsk Ryuhyo 

Grous no Lago Akan 2019 
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DESTAQUES DO ROTEIRO: JAPÃO TOHOKU & HOKKAIDO 
 

 
 

LAGO AKAN 
É no Lago Akan que encontramos o marimo, rara 
espécie de alga no formato de bolas verdes. Na região 
será possível conhecer um santuário dos pássaros Grou, 
que possuem um simbolismo significativo no Japão, e 
ainda poderemos assistir a uma apresentação da 
cultura Ainu, típica do local. 

 

 

MONTE KURODAKE 
 

O Monte Kurodake tem 1984 metros de altura, localizado 
no Parque Nacional Daisetsuzan, de onde poderemos 
apreciar uma vista de tirar o fôlego durante o passeio de 
teleférico. 

 

PARQUE SHIROI KOIBITO 
 
 
Um fantástico espaço na cidade de Sapporo que abriga a 
fábrica de mesmo nome, muito famosa por produzir as 
mais deliciosas iguarias, entre doces, biscoitos e outros 
produtos.  

 

 

 

MUSEU OKHOTSK RYUHYO 
 

O Museu Okhotsk Ryuhyo é um local onde os visitantes 
aprendem sobre a natureza, cultura e a vida da região de 
uma maneira curiosa, desde a formação do gelo no mar e 
sua correlação com a escala de aquecimento global. No 
museu há uma sala com temperatura de 20°C negativos 
onde os visitantes, vestidos com roupas apropriadas, 
podem tocar o gelo. 

 

MATSUSHIMA 

 
Por centenas de anos a Baía de Matsushima foi 
aclamada como um dos três mais belos cenários do 
Japão. A região abriga cerca de 260 ilhas, durante o 
cruzeiro é possível apreciar a beleza de cada local de 
uma diferente forma e em cada época com sua 
peculiaridade. 

 

 
  

 

 

 



 

 

 

  

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saídas: 15 de maio / 24 de outubro 

 
Dubai    Osaka    Sendai    Matsushima    Lago Towada    Oirase    Aomori    Hakodate    Noboribetsu    

Sapporo    Asahikawa    Sounkyo    Abashiri    Lago Akan    Kushiro    Tóquio 
 

 
1º dia - São Paulo      [ - , - , - ] 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 
21h00.  
 
2º dia - São Paulo / Dubai      [ - , - , - ] 

Partida à 1h25 no voo Emirates 262 com destino a Dubai. 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
 
3º dia - Dubai    [ C , A , - ] 

Manhã livre para atividades independentes. Em horário 
conveniente, sairemos do hotel para um almoço especial 
em um dos seguintes restaurantes: Mediterraneo, no 
Hotel Armani, ou o Kaleidoscope, no Hotel Atlantis. 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. Término do passeio no 
aeroporto. 
 
4º dia - Dubai / Osaka      [ - , - , - ] 

Embarque no voo Emirates 316 com destino a Osaka. 
Chegada ao Aeroporto Internacional Kansai, recepção e 
traslado ao hotel.  
 
5º dia - Osaka / Sendai     [ C , - , - ] 

Visita ao Castelo de Osaka e ao movimentado bairro 
Dotombori. À tarde, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino a Sendai. Chegada e traslado ao 
hotel. 

6º dia - Sendai / Matsushima/ Lago Towada     [ C , - , J ] 

Passeio a Matsushima, uma das três mais belas paisagens 
de todo Japão. Cruzeiro pela Baía de Matsushima, visita 
ao Templo Godaido, que fica em uma ilha conhecida por 
ser o símbolo da cidade, e ao Templo Zuiganji, onde seu 
pavilhão principal e as outras construções ao redor são 
designados como tesouros nacionais. Partida com destino 
ao Lago Towada. 
 
7º dia - Lago Towada / Oirase / Hakodate            [ C , - , J ] 

Passaremos pelo Vale do Oirase apreciando a linda 
paisagem. Embarque no trem-bala com destino a 
Hakodate. Chegada e hospedagem no hotel. À noite, 
faremos um passeio de teleférico até o Monte Hakodate 
com a linda vista da cidade e suas luzes. 
 
8º dia - Hakodate / Noboribetsu     [ C , - , J ] 

Pela manhã, vista ao Mercado e à Torre de Goryokaku, 
cujo mirante proporciona uma vista panorâmica do forte 
em formato de estrela. Prosseguimento a Noboribetsu, 
chegada e hospedagem em “ryokan” (acomodação em 
estilo japonês).  
 
9º dia - Noboribetsu / Sapporo      [ C , - , - ] 

Visita ao Vale Jigokudani, a maior estação hidrotérmica de 
Hokkaido. Prosseguimento a Sapporo. Chegada e passeio 
pelo Parque Shiroi Koibito, onde há uma fábrica famosa 
de doces e bolachas.  
 
10º dia - Sapporo / Otaru / Asahikawa     [ C , - , J ] 

Pela manhã, passagem pelo canal Otaru, que mantém um 
clima nostálgico com sua arquitetura peculiar. 
Continuação até a estação de Esqui Okurayama, onde são 
realizadas competições de várias modalidades (subida não 

17 dias 
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incluída) e ao Parque Odori. Prosseguimento a Asahikawa, 
a segunda maior cidade de Hokkaido, conhecida pelas 
paisagens naturais. 
 
11º dia - Asahikawa / Sounkyu / Abashiri             [ C , - , J ] 

Prosseguimento para Sounkyo e passeio pelo Monte 
Kurodake, com subida de teleférico para apreciar a vista 
panorâmica do Parque Nacional Daisetsuzan (se as 
condições climáticas permitirem), com seu 
impressionante desfiladeiro, seus penhascos e belas 
formações rochosas. Seguiremos para Abashiri e 
visitaremos o Museu Okhotsk Ryuhyo, cujo acervo é 
composto de grandes segmentos de gelo que flutuam 
pelo oceano e se originam através do descongelamento 
das geleiras no início da primavera. 
 
12º dia - Abashiri / Lago Akan     [ C , - , J ] 

Visita ao Museu da antiga prisão de Abashiri. 
Prosseguimento a Lago Akan, começando por um belo 
cruzeiro pelo lago. Traslado ao hotel. À noite, traslado 
regular ao vilarejo Ainu, para assistirmos à apresentação 
de danças típicas e da cultura local.  Após o show, retorno 
ao hotel. 
 
13º dia - Lago Akan / Kushiro / Tóquio                  [ C , - , - ] 

Visita ao Akan International Crane Center, um museu, 
centro de criação e santuário dos pássaros Grou (Tsuru). 
Ao final da visita, traslado ao aeroporto de Kushiro para 
embarque com destino a Tóquio. Chegada e traslado ao 
hotel.  
 

14º dia - Tóquio          [ C , - , - ] 

Visita ao Hitachi Seaside Park, muito visitado pelos 
turistas por causa da sua diversidade de flores: kochias, 
tapetes de nemophilas (flor de olhos azuis) e cosmos 
(sakura do outuno). Continuação à Fazenda de frutas 
Chiyoda, onde teremos a oportunidade de degustar 
algumas frutas da época. Finalizaremos com uma visita ao 
Buda Ushiku, estátua feita de bronze, com 120m de altura, 
sendo a mais alta do Japão.  
 
15ª dia - Tóquio      [ C , - , - ] 

Dia livre para atividades independentes. Sugerimos uma 
visita ao bairro Odaiba, construído sobre uma ilha 
artificial. Para chegar, é necessário utilizar o Yurikamome, 
um trem sem condutor que opera ao longo de uma linha 
elevada e que proporciona uma vista panorâmica da baía 
de Tóquio e da Rainbow Bridge. Em Odaiba também é 
possível visitar o Shopping Venus Fort, onde há o Museu 
da Toyota com exposições de carros modernos e antigos.  
 
16º dia - Tóquio / Dubai      [ C , - , - ] 

Manhã livre para atividades independentes. Às 16h00, 
check-out no hotel e traslado 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, desembarque 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. 
- Limite de 1 bagagem de até 20 kg nos voos domésticos no Japão. 
 
 
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. Ao solicitar o visto japonês, verifique com o consulado as condições de incentivo para 

isenção de taxas de visto para visitantes das províncias de Miyagi, Fukushima ou Iwate.  
 

* 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/ Osaka e Tóquio/ Dubai/ São Paulo. 
- Passagem aérea em classe econômica, com Jal Airlines ou All Nippon Airways - rota Osaka/ Sendai e Kushiro/ Tóquio.  
- 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). 
- 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 

Osaka 1 Nikko Osaka 

Sendai 1 Metropolitan Sendai 

Lago Towada 1 Towadako Lakeside 

Hakodate 1 La Vista Hakodate Bay 

Noboribetsu 1 Noboribetsu Grand 

Sapporo 1 Century Royal 

Asahikawa 1 Asahikawa Grand 

Abashiri 1 Abashirikoso 

Lago Akan 1 Akan Yunosato Tsuruga 

Tóquio 3 New Otani Garden Tower 

 
 

VOOS PREVISTOS 
Saída 15 de maio 

Voos Origem Destino Saída Chegada 

EK 262 São Paulo Dubai 01h25 22h45 

EK 316 Dubai Osaka 03h40 17h50 

EK 319 Tóquio Dubai 22h00 04h15 (+1) 

EK 261 Dubai São Paulo 08h00 15h55 

 
 

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

Saída Duplo / Twin Suplemento Single Forma de Pagamento 

15 de maio 8.220,00 1.680,00 Conforme descrito abaixo 

* Incluir taxas de embarque + impostos vigentes.  
* Saída 24 de outubro: Valores a serem informados.   
 
 

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. ** 

 
 


