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DESTAQUES DO ROTEIRO: JAPÃO HOKKAIDO & OKINAWA
NIKKA WHISKY
É um dos principais fabricantes de uísque do Japão.
Construída em 1934, num local escolhido por causa das
águas claras, ar fresco e turfa de boa qualidade. O
fundador acreditava que as condições do local se
pareciam com as da Escócia e seriam perfeitas para
recriar o uísque escocês. O processo de destilação
tradicional que ele trouxe é praticamente inalterado
até hoje. Os uísques Nikka foram reconhecidos entre
os melhores uísques de malte do mundo e
conquistaram inúmeros prêmios.

AQUÁRIO CHURAUMI
Localizado dentro do parque Expo Ocean, onde uma
variedade caleidoscópica de peixes nada no seu maior
tanque, incluindo um tubarão baleia de mais de 8 metros e
grandes raias jamantas. A janela do tanque principal mede
8,2 metros de altura por 22,5 de comprimento, e seu vidro
tem 60 centímetros de espessura. Apreciar estas espécies
marinhas é uma experiência incrível!

OKINAWA WORLD
Parque temático da Ilha de Okinawa, que mostra os
aspectos mais importantes da cultura local. Dentre as
atrações principais, estão uma gigante caverna natural,
um vilarejo folclórico, com apresentações de danças
típicas e um museu de cobras.

HAKODATE
A terceira maior cidade de Hokkaido, localizada na parte
sul da ilha. Hakodate é conhecida pela espetacular vista
que pode ser apreciada do Monte Hakodate, e também
pela deliciosa culinária típica, em especial pelos frutos do
mar frescos.

Consulte seu agente de viagens

HOKKAIDO & OKINAWA

2020
Saída: 31 de Maio
Tóquio Hakodate

Noboribetsu Sapporo Furano Tomamu Sapporo Okinawa Tóquio

1º dia - 31/Mai - São Paulo[ - , - , - ]
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às
21h00.
2º dia - 01/Jun - São Paulo / Dubai [ - , - , - ]
Embarque com destino a Dubai. Chegada e tempo livre
até o embarque no próximo voo.
3º dia - 02/Jun - Dubai / Tóquio [ - , - , - ]
Embarque com destino a Tóquio. Chegada, recepção e
traslado ao hotel em Haneda.
4º dia - 03/Jun - Tóquio / Hakodate
[- , - , J ]
(As
As bagagens serão despachadas diretamente ao hotel em
Sapporo).
Caminhada até o aeroporto de Haneda para embarque
com destino a Hakodate. Chegada e meio dia de passeio
em Hakodate. Traslado ao hotel.
5º dia - 04/Jun - Hakodate
[C,-,J]
Dia inteiro de passeio com visita ao Mercado
ercado matinal de
Hakodate, Parque Goryokaku(sem
(sem subida na torre) e em
seguida, ao Monte Hakodate, para observar a linda vista
noturna. Retorno ao hotel.
6º dia - 05/Jun - Hakodate / Noboribetsu
u / Sapporo
[C,-,-]
Traslado a estação para embarque em trem local com
destino a Noboribetsu. Chegada e visita ao
oParque de Urso
e também ao Parque e Museu de Ainu em Shiraoi
(reinauguração prevista para Abril de 2020). Continuação
em ônibus a Sapporo. Chegada e caminhada até o hotel.
7º dia - 06/Jun - Sapporo
[C,-,-]
Dia inteiro de passeio com visita à Destilaria Nikka Whisky,
na cidade de Yoichi, fundada em 1934. Passagem pela

cidade de Otaru e almoço por conta.
conta Retorno ao hotel em
Sapporo.
8º dia - 07/Jun - Sapporo/Furano / Tomamu[ C , - , J ]
Partida com destino a Furano para apreciar as flores da
época em uma fazenda.. Continuação
C
até o hotel em
Tomamu.
9º dia - 08/Jun - Tomamu/Sapporo[ C , - , - ]
Se estiver em condições
dições climáticas favoráveis, será
possível observar o espetáculo “mar de névoas”, que se
formam nesta região logo cedo pela manhã.
manhã Partida com
destino
a
Sapporo.
Na
rota,
passagem
peloYubariMeroadpara
para saborear o melão de Yubari e em
seguida, continuação ao
o hotel.
10º dia - 09/Jun - Sapporo /Okinawa (Naha)[ C , - , J ]
(As
As bagagens serão despachadas diretamente ao hotel em
Tóquio).
Traslado ao aeroporto de Chitose
C
para embarque com
destino a Okinawa (Naha). Chegada e traslado
trasl
ao hotel. À
noite, jantar com dança típica e show de taiko de Okinawa.
11º dia - 10/Jun - Okinawa
[C,-,-]
Dia inteiro de passeio com visita a um parque “Bios no
Oka”na região de Uruma.. Chegada e passeio em carroça
puxada pelo búfalo. Continuação até a área de Zampa
para tentar observar os tubarões-baleia e demais
peixesatravés do barco com fundo de vidro.
vidro Logo depois,
visita ao Complexo ExpoOcean
Ocean e entrada ao Aquário
Churaumi. Retorno ao hotel.
12º dia - 11/Jun - Okinawa
[C,-,-]
Dia inteiro de passeio com visita ao Castelo Shuri,
Mercado Central
entral em Makishi,
Makishi Casa de Abacaxi (Pineapple
House), Okinawa World e Caverna de Gyokusen.
Gyokusen

13º dia - 12/Jun - Okinawa [ C , - , - ]
Dia inteiro de passeio com visita ao UmikajiTerrace, na
Ilha Senaga, um resort com diversos restaurantes e lojas.

16º dia - 15/Jun - Tóquio / Dubai

[C,-,- ]
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a
Dubai.

14º dia - 13/Jun - Okinawa (Naha) / Tóquio [ C , - , - ]
Traslado ao aeroporto de Naha para embarque com
destino a Tóquio. Chegada e traslado ao hotel. Restante
do dia livre para atividades independentes.

17º dia - 16/Jun - Dubai / São Paulo
[-,-,-]
Chegada em Dubai e reembarque, em conexão, com
destino a São Paulo. Chegada e fim dos serviços.

15º dia - 14/Jun - Tóquio [ C , - , - ]

Dia livre para atividades independentes.
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 20kg nos voos domésticos no Japão.
- Todos os preços e condições estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os lugares estão sujeitos à disponibilidade no
momento da reserva.
Documentos necessários para portadores de passaporte brasileiro:

-

Passaporte com validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil.
Japão: Visto de turismo. Ao solicitar o visto japonês, verifique com o consulado as condições de incentivo para isenção de
taxas de visto para visitantes da província de Okinawa.

* 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 / Tóquio / Dubai / São Paulo.
- Passagem aérea em classe econômica, com Jal Airlines ou All Nippon Airways - rota Tóquio / Hakodate // Chitose / Naha
/ Tóquio.
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares.
- 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).
- Serviços com guia local falando espanhol ou português durante todo itinerário.
- Acompanhante Investur saindo do Brasil falando português (mínimo de 20 passageiros).
- Bilhete de trem local em classe turística, no trechoHakodate / Noboribetsu.
- Envio de bagagem (máximo de 1 peçapor pessoa) no 4º dia (de Tóquio para Sapporo) e no 10º dia (de Sapporo para
Tóquio).
- 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.
- 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

Tóquio

1

Haneda Excel Tokyu

Hakodate

2

Yunokawa Prince NagisaTei

Sapporo

2

Keio Plaza Sapporo

Tomamu

1

Hoshino Resort Tomamuthe Tower

Sapporo

1

Keio Plaza Sapporo

Okinawa

4

Jal City Naha

Tóquio

2

Shinjuku Century Southern Tower
VOOS PREVISTOS

Voos
EK 262
EK318
EK319
EK261

Origem
São Paulo
Dubai
Tóquio
Dubai

Destino
Dubai
Tóquio
Dubai
São Paulo

Saída
01h25
02h40
22h00
09h05

Chegada
22h55
17h25
03h40
17h00

AÉREO + TERRESTRE
Preçospor pessoa em US$ (Dólares Americanos) | Mínimo de 20 participantes
Saída

Duplo / Twin

Triplo

Single

31 de Maio

8.400,00

8.300,00

9.290,00

Informações Gerais:
Reservas e pagamento terrestre (GRUPOS):
* Para reservas é necessário sinal de US$ 300 por pessoa, cópia digitalizada dos passaportes válidos e documento "Condições
Gerais" assinado.
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. **

