Emirados Árabes Unidos, Malásia,
Cingapura, Japão e Coreia do Sul
Período: 12 a 29 de Novembro de 2019
Programação:

(12/11 - Terça-feira) RECIFE / GUARULHOS – SÃO PAULO
Saída em vôo nacional com destino à Guarulhos – São Paulo. Tempo em conexão.
1° DIA (13/11 - Quarta-feira) GUARULHOS / DUBAI (Emirados Árabes Unidos)
Embarque às 01:25hs no vôo Emirates EK 0262 com destino à Dubai – Emirados Árabes
Unidos. Previsão de chegada às 22:55hs (Horário local). Recepção, tramites de imigração e
traslado ao Hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
2° DIA (14/11 - Quinta-feira) DUBAI
Dia dedicado à City tour (Full-day) em Dubai, a cidade mais cosmopolita do Golfo Pérsico. O
tour começa por Deira e irá até Souk e as Gold Souk para atravessarmos o canal e visitar o
Museu de Dubai. Continuaremos nossa viagem na estrada através de Jumeirah passando
pela Mesquita. Parada para fotografia no Burj Al Arab, o único hotel 7 estrelas do mundo.
Continuaremos viagem até Palm (Jumeirah). O passeio continua com uma experiência única
de compras no Dubai Mall (Shopping com vista privilegiada para o Burj Khalifa – edifício mais
alto do mundo com 828 metros de altura). Entrada opcional no Burj Khalifa.
3° DIA (15/11 - Sexta-feira) DUBAI
Café da manhã. Manhã livre para explorarmos os encantos desta cidade. À tarde, sairemos
para o “Safári do Deserto”, um maravilhoso passeio (cerca de 2 horas) nas Dunas de Al
Aweer para uma emocionante viagem através das fantásticas dunas altas. Parada para fotos
exclusivas do Pôr-do-sol Árabe. Depois que o sol se pôr por trás das Dunas de areia
dourada, iremos ao Golf in desert para um jantar a luz das estrelas ao som relaxante da
MÚSICA ÁRABE e um cardápio regado a Kebabs frescos grelhados e carne de cordeiro
(Jantar Buffet oriental – incluso no pacote). Retorno a Dubai para pernoite
4° DIA (16/11 - Sábado) DUBAI / KUALA LUMPUR (Malásia)
Café da manhã. Saída ao Aeroporto para embarque com destino à Kuala Lumpur – Malásia.
Recepção e traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva). Pernoite
5° DIA (17/11 - Domingo) KUALA LUMPUR
Café da manhã. Saída para visita panorâmica ao Jardim Botânico Perdana, Mesquita
Nacional, Praça da Independência, Mercado Central, convergência dos Rios Gombak e
Klang em Masjid Jamek, Chinatown, bairro tradicional malaio Kampung Baru; e a área das
KLCC, uma das mais altas torres gémeas do mundo. Alojamento.
6° DIA (18/11 - Segunda-feira) KUALA LUMPUR / MALACA / KUALA LUMPUR
Café da manhã. Saída para passeio a Malaca, ex-colónia portuguesa. Passeio pela parte
antiga: ruínas da fortaleza “A Famosa”, Praça Holandesa, Casa-Museu Baba & Nyonya,
Templo Cheng Hoon Teng e Mesquita Kampung Kling; cruzeiro no rio Malacca. Regresso a
Kuala Lumpur, via Bukit China - maior cemitério chinês fora da China. Alojamento.

7° DIA (19/11 - Terça-feira) KUALA LUMPUR / PUTRAJAYA / KUALA LUMPUR
Café da manhã. Saída para visita a Putrajaya, capital administrativa da Malásia – situada a
25km de Kuala Lumpur, cidade jardim planejada ao redor de um lago, cujas orlas abrigam
diferentes entidades administrativas do governo Malaio. Cidade moderna que incorporou
elementos tradicionais da arquitetura mongol, bem como traços da ornamentação islâmica.
Destaque para o edifício da grande mesquita e a residência do premiê, de telhado azulado.
Retorno ao hotel após passeio. Pernoite
8° DIA (20/11 - Quarta-feira) KUALA LUMPUR / CINGAPURA (Cingapura)
Café da manhã. Em horário a definir, faremos traslado ao Aeroporto onde embarcaremos em
voo regular com destino a Cingapura. Recepção e traslado ao hotel onde faremos
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Restante do dia livre. Pernoite
9° DIA (21/11 - Quinta-feira) CINGAPURA
Café da manhã. Visita panorâmica desta cidade-estado: centro colonial, campo de cricket,
Parlamento, Tribunal Superior de Justiça, Câmara Municipal, Estátua de Merlion, bairro
chinês, templo budista Thian Hock Keng, mercado de artesanato e jardim de orquídeas.
Tempo livre. Hospedagem.
10° DIA (22/11 – Sexta-feira) CINGAPURA / TOQUIO (Japão)
Café da manhã. Saída ao Aeroporto para embarque com destino à Tóquio – Japão.
Recepção e traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva). Pernoite
11° DIA (23/11 - Sábado) TOQUIO
Café da manhã. Saída para visita desta gigantesca metrópole: Santuário Meiji, dedicado ao
ex-imperador Mutsuhito, Praça do Palácio Imperial, Templo Budista Sensoji em Asakusa e
zona comercial Nakamise. A visita termina em Ginza, regresso por conta própria ao hotel.
Tarde livre. Alojamento.
12° DIA (24/11 – Domingo) TOQUIO / HAKONE / TOQUIO (Monte Fuji)
Café da manhã. Saída em excursão a Hakone, estância de montanha encravada entre o
Monte Fuji e a Península Izu. Cruzeiro no Lago Ashi (15m), subida no teleférico do Monte
Komagatake e percurso pelo Vale Owakudani. Quando o céu está limpo a região tem uma
espectacular vista para o Monte Fuji. (Almoço não incluso no pacote). Regresso a Tóquio.
Alojamento.
13° DIA (25/11 – Segunda-feira) TOQUIO
Café da manhã. Dia livre para atividades independentes. Pernoite
14° DIA (26/11 – Terça-feira) TOQUIO / SEUL (Coreia do Sul)
Café da manhã. Saída ao Aeroporto para embarque com destino à Seul – Coreia do Sul.
Recepção e traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva). Pernoite
15° DIA (27/11 – Quarta-feira) SEUL
Café da manhã. Saída para visita da cidade: Palácio Real Gyeongbok, Porta
Gwanghwamum, Casa Azul, zonas comerciais Ginseng e Myeongdong, Namsangol Hanok
Village e subida à “Seul N Tower”. Retorno ao hotel no final da tarde. Pernoite
16° DIA (28/11 – Quinta-feira) SEUL
Café da manhã. Saída para excursão à Zona Desmilitarizada, a 44km de Seul, criada em
1953 por ambas as Coreias. A primeira paragem é em Imjingak Peace Park, um complexo de
memoriais da guerra e a Ponte da Liberdade; continuação para a Estação Dorasan feita para
conectar em comboio as 2 Coreias em caso de reunificação; e para a plataforma de
observação Dorasan no paralelo 38, desde onde se vê território da Coreia do Norte; visita ao
Terceiro Túnel, 73m abaixo do solo, construído pela Coreia do Norte com o objectivo de
invadir o sul em caso de quebra do acordo. Almoço incluído. Alojamento.

17° DIA (29/11 - Sexta-feira) SEUL / DUBAI / GUARULHOS
As 00:30h acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de Seul
onde embarcaremos às 03:30hs no voo Emirates EK 0388 com destino à Dubai. Previsão de
chegada às 06:55hs. Tempo em conexão e reembarque às 08:00hs no vôo Emirates EK
0261 com destino à Guarulhos - São Paulo. Previsão de chegada às 17:15hs. Tempo em
conexão e embarque em voo com destino a NATAL (RN). FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS



NOSSO PACOTE INCLUI:








Circuito em ônibus de turismo;
Visitas panorâmicas nos trechos
mencionados em roteiro;
Guia acompanhante;
Traslados de chegada e saída;
Hospedagem nos hotéis previstos
ou similares com café da manhã;
Visitas guiadas;
Bilhetes aéreos;

Bolsa de Viagem Avellar Tour;
Seguro Viagem.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:



Refeições
e
passeios
não
mencionados no programa
Qualquer serviço não mencionado
acima.

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO Emirate ou Etihad (sujeito a reajuste sem prévio aviso):
 U$ 2.800,00 (Dois mil e Oitocentos dólares) parcelado em até 5x nos cartões Visa ou Mastercard
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
 Em apto duplo: R$ 23.500,00
 Cartão de crédito: Em 10 vezes de R$ 2.350,00
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 9988-8633
Site: www.avellartour.com.br
Email: avellartour@ig.com.br

