Emirados Árabes Unidos, Ilhas Maldivas,
Cingapura, Malásia, Hong Kong e Japão
Período: 15 de janeiro a 05 de fevereiro de 2022
Programação:
1° DIA (15/01 – Sábado): NATAL / GUARULHOS – SÃO PAULO
Às 14:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional governador Aluízio Alves para
embarque às 17:55hs no voo AZUL AD 5333 com destino à São Paulo – Guarulhos. Previsão de
chegada às 21:20hs. Tempo em conexão.
2° DIA (16/01 – Domingo): 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 21:40hs (Horário local). Recepção, tramites de imigração e traslado ao Hotel
para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
3° DIA (17/01 – Segunda-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 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.
4° DIA (18/01 – Terça-feira): DUBAI / ILHAS MALDIVAS - Café da manhã. Às 07:00hs acerto de
extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de Dubai para embarque às 09:40hs
no voo Emirates EK 0652 com destino ao Aeroporto Internacional Ibrahim Nasir em Malé – capital
das Maldivas. Previsão de chegada às 14:55hs onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva). Já em voo, pela janela do avião, vemos um ponto verde esmeralda, rodeado por
aguas azul turquesa. Ao chegarmos em terra, a beleza de suas praias de areia branca e águas
cristalinas nos deixam deslumbrados com sua exuberante beleza de seus corais e recifes repleta da
mais fantástica vida aquática existente no planeta. Pernoite
5° DIA (19/01 – Quarta-feira): ILHAS MALDIVAS - Café da manhã. Durante o período nas Ilhas
Maldivas, sugerimos ao grupo (Tour opcional) para visitar os vilarejos de pescadores e conhecer um
pouco da cultura local e o dia-a-dia dos seus habitantes.
6° DIA (20/01 – Quinta-feira): ILHAS MALDIVAS
Café da manhã. Dia inteiramente livre para atividades nas belíssimas praias das Ilhas Maldivas.
7° DIA (21/01 – Sexta-feira): ILHA MALDIVAS
Café da manhã. Dia inteiramente livre para atividades nas belíssimas praias das Ilhas Maldivas.
8° DIA (22/01 - Sábado): ILHAS MALDIVAS
Café da manhã. Dia inteiramente livre para atividades nas belíssimas praias das Ilhas Maldivas.
9° DIA (23/01 – Domingo): ILHAS MALDIVAS / SINGAPURA
Café da manhã. Às 10:00hs acerto no hotel e saída com destino Aeroporto Internacional Ibrahim
Nasir em Malé para embarque às 14h55 no voo Singapura Airlines MI 479 com destino à Singapura.
Previsão de chegada às 20h45. Recepção, tramites de imigração e traslado ao Carlton Hotel
Singapore ou similar.

10° DIA (24/01 – Segunda-feira): SINGAPURA
Café da manhã. Tour half-day pelas ruas coloridas da Little Índia. Em seguida, visitaremos ao
coração ‘colonial’ de Singapura – com parada para observação da Estátua de Merlion, próximo ao
teatro Esplanada. Continuaremos nossa visita pelo distrito financeiro até Chinatown – local onde
muitos imigrantes estabeleceram suas residências. Visitaremos ao mais antigo templo Hindu de
Singapura – O Templo Mariamman. No passeio, faremos parada no Jardim Botânico e no Jardim
Nacional de Orquídeas, finalizando o passeio numa visita à uma fábrica de joias. Pernoite
11° DIA (25/01 – Terça-feira): SINGAPURA
Café da manhã. Sugerimos ao grupo, passeio (Opcional, não incluso) à Ilha Resort de Sentosa.
Nesse passeio, iremos até o Monte Faber para passeio de teleférico até à ilha, onde desfrutaremos
de uma vista panorâmica do porto mais movimentado do mundo. Em seguida, visitaremos o primeiro
cinema 4D do sudeste asiático – O Sentosa 4D Magix. Logo após, visitaremos ao Underwater World
– um dos maiores aquários do mundo com um túnel de acrílico que oferece uma visão espetacular da
vida marinha. Por fim, visita ao Dolphin Lagoon onde será possível observar e se maravilhar com as
performances dos inteligentes golfinhos rosados. Retorno ao hotel no final da tarde. Pernoite
12° DIA (26/01 – Quarta-feira): SINGAPURA / KUALA LUMPUR (Malásia)
Café da manhã. Às 08:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à Kuala Lumpur – Malásia.
Manhã em viagem com previsão de chegada às 14:00hs onde faremos acomodação no Pullman
Kuala Lumpur City Centre Hotel And Residences ou similar. Pernoite
13° DIA (27/01 – Quinta-feira): 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.
14° DIA (28/01 – Sexta-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
15° DIA (29/01 - Sábado): KUALA LUMPUR / HONG KONG
Café da manhã. Às 08h00 acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional
de Kuala Lumpur para embarque às 10h25 no voo Singapura Airlines SQ 105 / SQ 882 com destino
à Hong Kong – China. Recepção, tramites de imigração e traslado ao hotel onde faremos
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
16° DIA (30/01 - Domingo): HONG KONG
Café da manhã. Saída para city tour panorâmico na “Perola do Oriente”, começando pelo Porto de
Pescadores Aberdeen com seus restaurantes flutuantes, Repulse Bay – Uma das mais populares
praias da cidade e Pico Victoria a 554m de altura. Pernoite
17° DIA (31/01 – Segunda-feira): HONG KONG
Café da manhã. Dia livre para atividades independentes.
18° DIA (01/02 – Terça-feira): HONG KONG / TOQUIO (Japão)
Café da manhã. Dia Livre para atividades independentes. Embarque em horário a definir com destino
à Tóquio – Japão. Previsão de chegada às 19:00h. Recepção, tramites de imigração e traslado ao
Hotel onde faremos acomodação no APA Hotel ou similar. Pernoite
19° DIA (02/02 – Quarta-feira): TOQUIO
Café da manhã. Saída para visita desta gigantesca metrópole: Santuário Meiji, dedicado ao eximperador 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.
Pernoite
20° DIA (03/02 – Quinta-feira): 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 espetacular vista para o Monte
Fuji. (Almoço não incluso no pacote). Regresso a Tóquio.

21° DIA (04/02 – Sexta-feira): TOQUIO
Café da manhã. Dia livre para atividades independentes. Às 22:00hs acerto de extras no hotel e saída
com destino ao Aeroporto Internacional de Tóquio – Japão.
22° DIA (05/02 - Sábado): TOQUIO / DUBAI / SÃO PAULO - GUARULHOS
Às 00:30hs embarque no voo Emirates EK 0313 com destino à Dubai – Emirados Árabes Unidos.
Previsão de chegada às 07:20hs. Tempo em conexão e reembarque às 09:05hs no voo Emirates EK
0261 com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Previsão de chegada às 18:20hs. Tempo
em conexão e reembarque às 23:25hs no voo LATAM LA 3512 com destino à Natal (RN). Previsão
de chegada às 02:30hs do dia 06/02. 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;

Seguro Viagem.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:



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

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO Emirates (sujeito a reajuste sem prévio aviso):
 U$ 4.500,00 (Quatro mil e Quinhentos dólares) parcelado em até 5x nos cartões Visa ou
Mastercard
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
 Em apto duplo: R$ 25.300,00
 Cartão de crédito: Em 10 vezes de R$ 2.530,00
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

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

