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DESTAQUES DO ROTEIRO: ALOHA JAPAN 
 

 
 

HONOLULU 
 
Capital e maior cidade do Havaí, está localizada na ilha 
de Oahu. Foi fundada em 1845, e o nome "Honolulu" no 
idioma havaiano significa "baía protegida”. Será 
possível fazer um passeio dando a volta na ilha, 
conhecendo seus principais atrativos e cultura local. 

 

 

   POLYNESIAN CULTURAL CENTER 
 
Neste centro cultural é possível conhecer um pouco mais 
sobre os costumes das tribos das ilhas do Pacífico, 
incluindo Fiji, Tonga, Hawaii, Tahiti, Samoa, Aotearoa, 
Marques e outras. Há diversas apresentações para uma 
verdadeira imersão na cultura havaiana. 

 

OKINAWA 
O arquipélago de Okinawa está situado no extremo sul do 
Japão e é formado por ilhas paradisíacas de clima 
subtropical. Okinawa já foi uma nação independente 
(reino de Ryukyu), com língua e costumes próprios, ainda 
preservados. Dentre as atrações, destaque para o 
Aquário Churaumi, com o show dos Golfinhos, Praia 
Esmeralda, aquário das tartarugas, jardim botânico 
Omoro e o Planetário. 

 

 

HOKKAIDO 
 

A segunda maior ilha do Japão, localizada ao norte do 
país. É a terra natal do povo “Ainu”, aborígenes que vivem 
desde os tempos remotos na região. Entre os destaques, 
visitaremos Sapporo, a capital da província, o belo canal 
de Otaru, estação hidrotérmica em Noboribetsu e ainda a 
cidade de Hakodate. 

 

KAMAKURA & YOKOHAMA 
 
Estas duas cidades próximas a Tóquio abrigam 
incontáveis belezas e atrativos turísticos. O Kotokuin é 
um templo budista de Kamakura famoso por seu 
"Grande Buda", uma estátua de bronze monumental de 
Amida Buda que é um dos mais famosos ícones do 
Japão. Yokohama é uma das cidades mais populosas, 
um dos seus símbolos é a Yokohama Landmark Tower. 
 

 
 

 
 Consulte seu agente de viagens

  

   

  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Saída: 8 de maio de 2017. 

Honolulu  Okinawa  Sapporo  Otaru  Noboribetsu  Hakodate  Tóquio 
 
 

1º Dia (08.05.17) – São Paulo / Chicago [ - , - , - ] 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 
18h00 para embarque no voo United 844, às 22h20, com 
destino a Chicago. 
 
2º Dia (09.05.17) – Chicago / Honolulu [ - , - , - ] 

Chegada em Chicago às 7h30, e conexão às 9h15 no voo 
United 219 com destino a Honolulu. Chegada em 
Honolulu às 13h15, recepção e traslado ao hotel. 
 
3º Dia (10.05.17) – Honolulu [ C , A , - ] 

Dia todo de passeio, dando uma volta completa pela ilha 
de Oahu e conhecendo todos os principais atrativos. Visita 
às belas praias da costa norte, à fazenda de abacaxi e 
outros produtos tropicais (macadâmia, café, etc), Baía de 
Waimea e Praia do Pôr-do-sol, La'ie Point & mirante de 
Nu'uanu Pali, visita a costa sul, ao mirante de Makapu'u, 
Waimanalo Beach Park, Baía de Hanauma (fechada às 
terças-feiras), Enseada de Halona, bairro residencial de 
Kahala, entre outros. 
 
4º Dia (11.05.17) – Honolulu [ C , - , - ] 

Dia reservado para visita ao Polynesian Cultural Center, 
incluindo ingresso de entrada e show.  
 
5º Dia (12.05.17) – Honolulu / Tóquio [ C , - , - ] 

Após café da manhã, check-out do hotel e traslado ao 
aeroporto. Embarque no voo United 903, às 10h25, com 
destino a Tóquio.  
 
6º Dia (13.05.17) 
Tóquio/ Okinawa (Naha) [ - , - , - ] 

Chegada ao Aeroporto Internacional Narita às 13h55. 
Após tempo de conexão, embarque no voo doméstico 
com destino a Okinawa. Chegada ao aeroporto de Naha, 
recepção e traslado ao hotel. 
 
7° Dia (14.05.17) – Okinawa/ Onna-son  [ C , A , - ] 

Pela manhã, visita ao enorme complexo Expo Ocean, 
incluindo entrada ao Aquário Churaumi, onde é possível 

apreciar a incrível vida marinha. Após almoço, traslado a 
um belo resort em Onna-son, onde será possível 
aproveitar a praia e os encantos da ilha. Tarde livre para 
atividades independentes. O hotel oferece atividades 
como pesca, canoagem, mergulho com snorkel, mini-golfe, 
quadra de tênis, piscina, entre outras facilidades.  
 
8° Dia (15.05.17) – Onna-son/ Okinawa [ C , A , - ] 

Check-out do hotel em Onna-son e dia todo de passeio. 
Passagem pela Ponte Niraikanai, onde poderemos ter 
vistas espetaculares do oceano, visita a Okinawa World, 
um parque temático que apresenta a história local, 
cultura e tradições okinawanas, além dos atrativos 
naturais, neste complexo visitaremos a Caverna de 
Gyokusendo, onde mais de 460 mil estalactites podem ser 
apreciadas. Visita ao Parque Memorial da Paz e ao 
Monumento de Himeyuri. Acomodação no hotel em Naha. 
 
9º Dia (16.05.17) – Okinawa/ Sapporo [ C , - , - ] 

Após café da manhã, traslado ao aeroporto para 
embarque no voo com destino a Sapporo (conexão em 
Haneda). Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
 
10º Dia (17.05.17) 
Sapporo/ Otaru/ Sapporo [ C , - , - ] 

Visita à estação de Esqui Okurayama (inclui ingresso de 
subida), onde são realizadas competições de várias 
modalidades, e ao Parque Odori. Passeio por Otaru, uma 
cidade por onde passa um belo canal e mantém um clima 
nostálgico com arquitetura peculiar. Almoço por conta 
dos participantes e tempo livre para aproveitar a cidade. 
Retorno ao hotel em Sapporo. 
 
11º Dia (18.05.17) – Sapporo/ Noboribetsu [ C , A , J ] 

Pela manhã, visita ao Parque Shiroi Koibito e traslado a 
Shiraoi, para visita ao Museu Folclórico Ainu. Após almoço 
em restaurante local, traslado a Noboribetsu para visita 
ao Vale Jigokudani, a maior estação hidrotérmica de 
Hokkaido. Hospedagem no hotel para desfrutar as 



saudáveis fontes termais. Acomodação e jantar em estilo 
japonês. 
 
12º Dia (19.05.17) 
Noboribetsu/ Lago Toya/ Hakodate [ C , A , - ] 

Traslado ao belo Lago Toya, onde faremos um mini 
cruzeiro por este lago que nunca congela, mesmo quando 
as temperaturas caem drasticamente. Subida de 
teleférico ao Monte Usuzan onde poderemos avistar o 
Monte Showa. Após almoço, prosseguimento a Hakodate. 
À noite, faremos um passeio ao Monte Hakodate para 
apreciar a linda vista da cidade com todas suas luzes 
(bilhete de teleférico não está incluso). 
 
13º Dia (20.05.17) – Hakodate  [ C , - , - ] 

Traslado a Onuma, em Hakodate, para visita ao seu 
Parque Nacional, uma bela região cercada por montanhas, 
lagos e florestas. Visita ao Konbukan, local destinado a 
mostrar detalhes do cultivo da alga “konbu” e onde é 
possível comprar diversos produtos derivados desta alga. 
Em Hakodate, almoço em restaurante local. Visita à Torre 
de Goryokaku, cujo mirante proporciona uma vista 
panorâmica do forte em formato de estrela, e aos 
armazéns do porto de Hakodate, conhecidos por 
Kanemori Red Brick Warehouse, onde existem lojas, 
restaurantes e opções de entretenimento.  
 
14º Dia (21.05.17) – Hakodate / Tóquio [ C , - , J ] 

Pela manhã, visita ao mercado local e depois traslado ao 
aeroporto para embarque no voo com destino a Tóquio. 
Chegada e traslado ao hotel. No fim da tarde, traslado ao 

Píer Hinode para embarque no navio Symphony, onde 
faremos um mini cruzeiro pela Baía de Tóquio, incluindo 
jantar. 
 
 15º Dia (22.05.17) 
Tóquio/ Kamakura/ Yokohama/ Tóquio [ C , - , - ] 

Traslado a Kamakura para visita ao Grande Buda e ao 
Santuário Tsurugaoka Hachimangu. Almoço por conta dos 
participantes na Rua Komachi-dori. Prosseguimento a 
Yokohama, para passeio pela cidade e visita ao shopping 
Yokohama World Porters. Tempo livre para atividades 
independentes e retorno a Tóquio. 
 
16º Dia (23.05.17) – Tóquio  [ C , - , - ] 

Dia livre para atividades independentes. Sugerimos visita 
ao Tokyo Disney Resort, ao Museu Edo-Tokyo, compras 
no bairro Akihabara, visita aos bairros de Ginza, Ueno, 
entre outros. 
 
17º Dia (24.05.17) – Tóquio / Newark [ C , - , - ] 

Após check-out do hotel em horário regular, traslado ao 
Aeroporto Internacional Narita para embarque no voo 
United 078, às 16h35, com destino a Newark. Chegada às 
16h35 e conexão no voo United 148, às 21h55, para São 
Paulo. 
 

18º Dia (25.05.17) – Newark /São Paulo  [ - , - , - ] 

Chegada em São Paulo prevista para 8h50. 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. 
 

Pacote Inclui: 
- Passagem aérea em classe econômica, com United Airlines: São Paulo / Chicago / Honolulu/ Tóquio/ Newark/ São Paulo. 
- Passagem aérea doméstica, em classe econômica, para os trechos: Tóquio/ Sapporo e Hakodate/ Tóquio. 
- Acomodação nos hotéis mencionados ou similares. 
- Refeições conforme descritas, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar. 
- Guia acompanhante saindo do Brasil falando português, e guia local falando português ou espanhol (exceto nos dias 

livres). 
- Traslados e passeios (exceto opcionais), conforme descritos. 
- Seguro de viagem de 18 dias (válido até 75 anos, acima dessa idade haverá adicional e/ou redução da cobertura). 
 
Pacote Não Inclui: 
- Taxas aeroportuárias. 

- Despesas com vistos e documentações. 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Hotéis previstos ou similares 

Cidade Noites Hotel 
Categoria  

do Apartamento 

Honolulu 3 Hotel Sheraton Princess Kaiulani Standard 

Okinawa (Naha) 1 Nahana Hotel & Spa Standard 

Onna-son 1 Rizzan Sea Park Hotel Tancha Bay Standard 

Okinawa (Naha) 1 Nahana Hotel & Spa Standard 

Sapporo 2 Century Royal Hotel Standard 

Noboribetsu 1 Noboribetsu Grand Hotel Standard/ Estilo japonês 

Hakodate 2 Hakodate Kokusai Hotel Standard 

Tóquio 3 Hotel Grand Nikko Tokyo Daiba Standard 

 

PARTE AÉREA + TERRESTRE 
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 20 participantes 

Validade DUPLO/ TWIN SUPLEMENTO SINGLE Forma de pagamento 

2017 7.360,00 1.580,00 Conforme descrito abaixo 

 

VOOS DO ROTEIRO 

Voos Data Origem Destino 
Horário  
de Saída 

Horário de 
Chegada 

UA 844 08.05.17 São Paulo Chicago 22h20 7h30 

UA 219 09.05.17 Chicago Honolulu 9h15 13h15 

UA 903 12.05.17 Honolulu Tóquio (Narita) 10h25 13h55 

UA 078 24.05.17 Tóquio (Narita) Newark 16h35 16h35 

UA 149 24.05.17 Newark São Paulo 21h55 8h50 

 
Informações Gerais: 

Reservas e pagamento terrestre (GRUPOS): 
* Para reservas, é necessário sinal de USD300.00 por pessoa, cópia escaneada dos passaportes válidos e condições gerais 
assinadas; 
* O saldo deve ser quitado até 65 dias antes do embarque. 

Formas de pagamento:  
- À vista em dinheiro ou depósito; 
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em cheque, dinheiro ou depósito) e saldo em até 4 vezes sem juros nos 
cartões Visa ou Mastercard. 
- Ou parcelado com 25% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo de 5 a 12 vezes COM juros em cheque 
através de financiamento bancário (sujeito a aprovação de crédito). 
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento. 

Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte: www.investur.com.br/cambio 
 

Observações Importantes: 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Verifique a necessidade de vistos exigidos por cada país antes de visitá-lo; 
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas por cada país antes de visitá-lo. Em caso de necessidade de Certificado 
Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do 
embarque. 
- 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. 
 

* Esta é uma programação prévia. O roteiro, valores e as condições estão sujeitos a alteração sem prévio aviso e os lugares sujeitos 
a disponibilidade no momento da reserva. 

http://www.investur.com.br/cambio

