
2º Dia -  29/Set - Dom. -   HOUSTON -  HONOLULU (Hawaii) 

3º Dia - 30/Set - 2ªf  - HAWAII 

1º Dia - 28/Set - Sab. -  BRASIL - Houston 

18h00 -  Apresentação no aeroporto de Guarulhos, terminal 

3, para check in e embarque no voo UA-063 com partida 

prevista para 21h10 com destino à capital do paraíso tropi-

cal: Hawaii. 

Café da manhã e Início do city tour pela ilha de Oahu, 

passando por Diamond Head; bairro residencial de Kahala, 

uma linda vista da Baia de Hanauma, Blow Hole, 

continuando a Pali View, regressando ao centro cívico, 

Capitólio, Iolani Palace, etc. Tarde livre. Sugerimos apreciar 

a famosa Praia de Waikiki ou passear pela Kalakawa 

Avenue, onde se encontram todas grandes grifes, tais como 

Apple, Rimowa, Guchi, Colt, Prada, etc. 

Chegada em Houston prevista para 05h30, após formalida-

des de imigração e alfândega. Conexão imediata para Ha-

waii com o voo UA-253 partindo as 09h40, chegando em 

Honolulu as 13h00 e traslado ao Hotel Sheraton Princess 

Kaiulani, em plena praia de Waikiki. Restante do dia livre. 

À noite sugerimos um show de mágica ou jantar com show 

Polinésio no próprio hotel Sheraton. 

As belezas do outono em Okinawa e Hokkaido, na 
Ilha do norte do Japão, são indescritíveis!  Rios, la-

gos cristalinos, desfiladeiros, vales e montanhas 
multicoloridas como uma pintura. Hospedagens em 

Onsen Ryokan com banhos termais relaxantes e 
jantares com iguarias deliciosas!   

Hula dance  

Waikiki Beach 

Hawaii - Okinawa & Hokkaido 2019 

         Outono no Japão - momijigari  

Saída: 28/Setembro/2019 e 2020 - 19 dias 

 



Chegada em Tokyo Narita as 13h25. Após formalidades de 

imigração e alfândega, tempo livre para fazer câmbio e 

despachar as malas excedentes ao hotel. Embarque com 

apenas 1 mala de 23kg no voo NH2159 as 17h55 a Naha, 

11º Dia -  08/Out - 3ªf -  SHIRETOKO - ABASHIRI - ASAHIKAWA   

Castelo de Shuri 

Lago Akan 

Okinawa Churaumi Aquário 

Café da manhã. Partida para Abashiri, visitaremos o museu 

da antiga prisão de Abashiri e seguiremos a Kitami, onde 

terão tempo para refeição. Continuamos a viagem a 

Asahikawa, a segunda maior cidade de Hokkaido, conhecida 

pelas paisagens naturais. Acomodação no  

Hotel Hoshino Resorts OMO7. 

10º Dia - 07/Out - 2ªf - LAGO AKAN - LAGO MANSHU - SHIRETOKO 

Café da manhã. Passeio de barco pelo Lago Akan, conhe-

cendo o  Marino Center, onde se encontra um tipo de alga 

típico do local. Seguimos ao observatório do Lago Manshu, 

considerado um dos lagos mais transparentes do mundo. 

Continuaremos a viagem para Shiretoko, uma península 

tombada pela UNESCO, com suas florestas inexploradas e 

belíssimas paisagens. Almoço e embarque num cruzeiro pe-

la costa da península de Shiretoko.  

Acomodação no Shiretoko Kitakobushi Hotel com jantar. 

Caranguejo gigante - Kani 

5º Dia -  02/Out - 4ªf - HAWAII - TOKYO 

Café da manhã e traslado para embarque no voo UA-903, 

partindo as 10h20, com destino a Terra do Sol Nascente. 

4º Dia - 01/Out - 3ªf -  HAWAII 

6º Dia -  03/Out - 5ªf - TOKYO - NAHA (Okinawa) 

7º Dia -  04/Out - 6ªf  - OKINAWA 

Café da manhã. Passeio de dia inteiro a região norte de 

Okinawa com almoço, visitando o Aquário Churaumi, Kouri 

Ocean Tower, Pineapple park. Retorno no final de tarde. 

8º Dia -  05/Out - Sab. - OKINAWA 

Café da manhã. Passeio de dia inteiro com almoço ao sul da 

ilha: Castelo Shuri, Okinawa World, Caverna Gyokusendo, 

Monumento a Himeyuri, etc. Regresso no final da tarde. 

Sugerimos passear pela famosa Kokusai Dori, com seus 

restaurantes e comércios típicos. 

9ºDia - 06/Out -Dom. - NAHA - HANEDA - KUSHIRO - LAKE AKAN 

Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque a 

Hokkaido via Haneda. Chegada em Kushiro e passeios a 

Tsuru National Park, Fisherman’s Wharf, Kushiro Marsh Ob-

servatory, Acomodação no Hotel Akanko Tsuruga Wings. 

Jantar no hotel. 

Café da manhã. Dia Livre. Sugerimos alugar um Mustang 

conversível ou uma Harley e fazer um circulo completo pela 

ilha: começando com a praia de Hanauma Bay, nadando 

com snorkling e curtindo os peixes de várias espécies e 

cores, conhecendo as plantações de abacaxi., famosa Praia 

de Waimea, onde no inverno acontece o campeonato 

mundial de surf, no retorno passando por Pearl Harbor, 

Best Buy, Ala Moana Shopping Center...etx. 



Alameda de Jinko biroba 

Otaru canal 

Café da manhã. Dia inteiramente livre.  

Sugerimos passeio opcional ao Parque Nacional de Hakone 

e Owakudani, de onde, se o tempo estiver limpo, podem ter 

uma belíssima vista do Monte Fuji.  

17º Dia -  14/Out -  2ªf  - TOKYO 

Café da manhã. Visita à fábrica de saquê Otokoyama, onde 

conheceremos a produção desta tradicional bebida 

japonesa.  Passaremos pela Vila de Ramen, onde poderão 

provar o típico ramen de Hokkaido. Visitaremos o Parque 

Nacional  de Daisetsuzan Sounkyo, Passeio pelo Monte 

Kurodake com subida de teleférico para apreciar a vista 

panorâmica do Parque, com o seu impressionante vale, a 

bonita cascata de Ryusei, penhascos e belas formações 

rochosas. Continuando a Biei e a sua  maravilhosa Lagoa 

Azul e prosseguindo a viagem para a capital Sapporo . 

Acomodação no Hotel Monterey Edelhof.  

Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Sapporo. Embar-

que no voo NH-58 às 11h30, chegada prevista em Haneda  

às 13h05 e traslado ao Hotel Keio Plaza.  

15º Dia –  12/Out - Sab - SAPPORO  - HANEDA 

16° Dia– 13/Out - Dom - TOKYO 

Café da manhã. City tour conhecendo a Praça do Palácio 
Imperial, Torre Sky Tree, a antena mais alta do mundo.  
Asakusa Kannon e rua Nakamise com seu pitoresco comér-
cio. Finalizando o passeio em Ueno Ameyoko. 
Restante do dia livre.  

13º Dia -  10/Out -  5ªf - SAPPORO (44km) JOZANKEI (26km) OTARU (39km) 

Café da manhã. Subida em lift ao Estádio Okurayama Ski 

Jump, Observatório Hitsujigaoka, shopping Tanukikoji e se-

guimos ao museu da famosa cervejaria Sapporo Beer. Res-

tante do dia livre. Conheça a rua Tanukikoji.  

14º Dia -  11/Out - 6ªf -  SAPPORO 

Café da manhã. Partida para Jozankei, famosa estancia ter-

mal que nesta época do ano tem uma das mais belas paisa-

gens outonal, continuando para típica cidade de Otaru, a 

sua fabrica de vidros, caixinhas musicais e regressando a 

Sapporo no final da tarde,  breve visita a famosa fábrica de 

biscoitos e chocolates Shiroi Koibito.  

Retorno ao hotel no final da tarde. 

Monte Fuji e Tokyo Skytree 

12º Dia - 09/Out - 4ªf - ASAHIKAWA - DAISETSUZAN - BIEI - SAPPORO 

Parque Daisetsuzan Sounkyo 

18º Dia -  15/Out -  3ªf  - TOKYO  - HOUSTON  - BRASIL 

Café da manhã. 11h30 -  Traslado ao aeroporto de Narita, 
para embarque no voo UA-006, com partida prevista para 
as 16h35. Chegada em Houston as 14h40 e conexão para 
São Paulo.  

Chegada prevista no aeroporto de Guarulhos por volta de 
09h50. Liberação após as formalidades de imigração e al-
fândega. 

19º Dia -  16/Out -  4ªf  - BRASIL 



 -  INCLUI: 
- Guia acompanhante bilíngue desde o Brasil. 

- Passagem aérea em classe econômica de grupo: Guarulhos - Houston - Honolulu - Tokyo - Houston - Guarulhos, com    

   direito a 2 malas de 23 kg cada. 

- Passagem doméstica Narita - Okinawa - Kushiro x Sapporo - Haneda com direito a 1 mala pesando 23kg. 

- Traslados e passeios com ingressos em ônibus privado, com guia em Português,   

- Hospedagem em hotéis de primeira categoria mencionados ou similares com café da manhã buffet diariamente.  

- 1 noite de acomodação em Onsen Ryokan em apto típico com tatami. 

- 15 cafés da manhã, 2 almoços e 2 jantares sem bebidas + 2 lunch box. 

- Seguro viagem emergencial com cobertura hospitalar de US$ 40.000,00. Acima 75 anos, redução de 50% nas       

  coberturas. Recomendamos optar por planos superiores com coberturas de US$ 60.000,00 até US$ 275.000,00  

- Imposto turismo, IOF e taxa de turismo de Hawaii. 

- NÃO INCLUI: 
- Taxa de aeroporto de aproximadamente US$ 125,00  

- Passagem aérea domésticas do Brasil,  com limite de bagagem de acordo com a tarifa paga,  

- Despesas de documentação: passaporte, visto do Japão e Estados Unidos, 

- Despesas extras de caráter pessoal como: excesso de bagagem, telefonemas, lavanderia , refeições e bebidas, etc. 

- Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional, 

- Gorjetas a guias, motoristas, às camareiras e carregadores. 

 - Demais itens ou serviços não mencionados. 

 

Para maiores informações e reservas, consulte o seu agente de viagens: 

Leia as condiço es gerais de adesa o e o contrato em nosso site:  www.tabitours.com.br   

REQUER: 
- Passaporte valido por mais de 6 meses durante a viagem, com algumas páginas em branco  

- Visto Consular dos Estados Unidos e Japão, exceto para nacionalidade Japonesa e Europeia, que precisam preencher o         

- ESTA e ter o RNE  original válido para embarcar de volta. 

Preço por pessoa aéreo e terrestre em US$ - 19 dias 

Em Apto Duplo  US$ 6.790,00 

Desconto apto triplo - US$ 150,00 

Adicional apto individual + US$ 2.100,00 

           Voos, programa e valores calculados em Fevereiro 2019, sujeitos a alterações. Saída garantida para grupo mínimo de 20 participantes.  

 


