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DESTAQUES DO ROTEIRO: OKINAWA & HOKKAIDO 
 

 
 

ONNA-SON 
O arquipélago de Okinawa está situado no extremo sul 
do Japão e é formado por ilhas paradisíacas de clima 
subtropical. Onna é um vilarejo na parte central de 
Okinawa, um local abençoado com recifes de corais, 
praias de areias brancas e mar de cor azul cobalto. A 
região também é uma das melhores opções de mergulho 
no Japão e atrai visitantes de todo o mundo. 

 

 

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. 

 

 

 

LAGO TOYA 
 

Um lago de caldeira vulcânica localizado no Parque 
Nacional Shikotsu-Toya, tendo 10 km de diâmetro de leste 
a oeste e 9 km de norte a sul. É o lago mais ao norte do 
Japão que nunca congela, e o segundo maior lago 
transparente do Japão. Nakano-shima, uma ilha no meio do 
lago, abriga o Museu Florestal do Lago Toya. 

 

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. 
 

 

 
  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saídas: 6 de abril, 4 de maio e 15 de setembro. 
 

Dubai  Tóquio  Okinawa  Sapporo  Otaru  Noboribetsu  Lago Toya  Hakodate  Tóquio  Dubai 
 

1º Dia – São Paulo [ - , - , - ] 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 
21h00.  
 
2º Dia – São Paulo / Dubai [ - , - , - ] 

Partida à 1h25, no voo Emirates 262, com destino a Dubai. 
Chegada às 22h55, recepção e traslado ao hotel. 
 
3º Dia – Dubai [ C , A , - ] 

Manhã livre para atividades independentes. Em horário 
conveniente, sairemos do hotel para um almoço especial 
em um dos seguintes restaurantes: Mediterraneo, no Hotel 
Armani, ou o Kaleidoscope, no Hotel Atlantis. À tarde, meio 
dia de passeio pela cidade, passando pela área de Bastakiya, 
parte antiga da cidade, e visita ao museu Forte Al Fahidi. 
Continuaremos nosso passeio na travessia do canal 
“Creek”, seguiremos ao mercado de especiarias e de ouro, 
chegaremos à parte moderna da cidade, atravessando a 
Avenida Sheikh Zayed, passando em frente ao Burj Khalifa 
(maior prédio do mundo). Pararemos também na Praia de 
Jumeira para fotos do grande Hotel Burj Al Arab. Término 
do passeio no aeroporto. 
 
4º Dia – Dubai/ Tóquio [ - , - , - ] 

Embarque às 2h40, no voo Emirates 318, com destino a 
Tóquio. Chegada às 17h35 ao Aeroporto Internacional 
Narita, recepção e traslado ao hotel. Tóquio, capital do 
Japão, é uma cidade elegante e global, palco de muitos 
avanços da modernidade, sem esquecer-se da história, das 
tradições milenares e das origens de seu povo. 
 
 
 
5º Dia – Tóquio [ C , - , - ] 

Meio dia de passeio pela cidade, visitando o Templo 
Asakusa Kannon e suas tradicionais lojas de souvenir, a 
Tokyo Sky Tree, novo símbolo da cidade, um monumento 
reconhecido como a torre de telecomunicações mais alta 
do mundo, com 634 metros de altura, e cruzeiro pelo Rio 
Sumida, a bordo de um ônibus aquático que vai passando 
por diversos pontos interessantes ao longo da Baía de 
Tóquio. 
 
6º Dia – Tóquio/ Okinawa (Naha)/ Onna-son [ C , - , J ] 

Traslado ao Aeroporto Haneda para embarque no voo com 
destino a Okinawa. Chegada ao aeroporto de Naha, 
recepção e traslado a um belo resort em Onna-son, onde 
será possível aproveitar a praia e os encantos da ilha.  
 
7° Dia – Onna-son/ Okinawa [ C , A , J ] 

Manhã livre para atividades independentes. O hotel 
oferece atividades como mergulho com snorkel, mini-golfe, 
quadra de tênis, piscina, entre outras facilidades 
(atividades não inclusas, a disponibilidade e valores devem 
ser verificados no hotel). Almoço em Okashi Goten e saída 
para visita ao enorme complexo Expo Ocean, incluindo 
entrada ao Aquário Churaumi, onde é possível apreciar a 
incrível vida marinha. Após passeio, traslado ao hotel em 
Naha. À noite, jantar em restaurante local com show típico 
de música Shimauta. 
 
8° Dia – Okinawa [ C , A , - ] 

Dia todo de passeio pela cidade. 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, 

OKINAWA & HOKKAIDO
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 além dos atrativos naturais, neste complexo visitaremos a 
Caverna de Gyokusendo, onde mais de 460 mil estalactites 
podem ser apreciadas. Almoço em restaurante local e 
visita ao Monumento de Himeyuri. 
 
9º Dia – 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 – Sapporo/ Otaru/ Sapporo [ C , - , - ] 

Visita ao Parque Odori, ao mercado de peixes Chuo 
Oroshiuri, à fabrica da famosa cerveja Sapporo e passeio 
por Otaru, uma cidade por onde passa um belo canal e 
mantém um clima nostálgico com arquitetura peculiar. 
 
11º Dia – Sapporo/ Noboribetsu [ C , - , J ] 

Pela manhã, visita ao Parque Shiroi Koibito e 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 – Noboribetsu/ Lago Toya/ Hakodate [ C , - , - ] 

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 Usu (caso o tempo permita) onde poderemos 
avistar o Monte Showa. Após passeio, prosseguimento a 
Hakodate. À noite, faremos um passeio ao Monte 

Hakodate para apreciar a linda vista da cidade com todas 
suas luzes. 
 
13º Dia – Hakodate/ Tóquio  [ C , - , J ] 

Visita à Torre de Goryokaku, cujo mirante proporciona uma 
vista panorâmica do forte em formato de estrela, e 
caminhada pelo parque. Em horário conveniente, traslado 
ao aeroporto para embarque no voo com destino a Tóquio. 
Por volta das 18h00, sairemos para um jantar especial de 
confraternização com show típico de uma gueixa, em seu 
tradicional traje.  
 
14º Dia – Tóquio  [ C , - , - ] 

Dia todo livre para atividades independentes. Como 
programas opcionais, recomendamos uma visita ao Parque 
Nacional de Nikko com suas belas paisagens, a Tokyo 
Disney Resort, ao Museu Edo-Tokyo, ou ainda um cruzeiro 
pela Baía de Tóquio. 
 
15º Dia – Tóquio/ Dubai [ C , - , - ] 

Check-out do hotel às 16h00. Dia livre para atividades 
independentes. Por volta das 16h30, traslado do hotel ao 
Aeroporto Internacional Narita para embarque às 22h00, 
no voo Emirates 319, com destino a Dubai. 
 
16º Dia – Dubai / São Paulo  [ - , - , - ] 

Chegada em Dubai às 4h15, e conexão às 8h35, no voo 
Emirates 261, com destino a São Paulo. Chegada em São 
Paulo às 16h30. 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. 
- Ao solicitar o visto japonês, verifique com o consulado as condições de incentivo para isenção de taxas de emissão de visto 

para visitantes da província de Okinawa. 
 
Documentos necessários para brasileiros* a serem providenciados pelo Passageiro/Agência: 

- Passaporte com validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
Japão 
- Passageiros com passaporte brasileiro necessitam de visto de turismo para ingressar ao Japão. 
Emirados Árabes 

- Passageiros com passaporte brasileiro necessitam de visto de turismo para ingressar aos Emirados Árabes (este visto pode 
ser obtido através da Investur). 

*Para passageiros com passaporte de outras nacionalidades, favor consultar os órgãos competentes. 

 
Pacote Inclui: 
- Passagem aérea em classe econômica, com Emirates Airlines: São Paulo/ Dubai/ Tóquio/ Dubai/ São Paulo. 
- Passagem aérea doméstica, em classe econômica, para os trechos: Tóquio/ Okinawa/ Tóquio/ Sapporo e Hakodate/ Tóquio. 
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares, em apartamentos de categoria standard. 
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar. 
- Acompanhante saindo do Brasil falando português, e guia local falando português ou espanhol. 
- Traslados e passeios (exceto opcionais), conforme descritos. 
- Seguro de viagem de 16 dias (válido até 75 anos, acima dessa idade haverá adicional e/ou redução da cobertura). 
 
Pacote Não Inclui: 
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível. 
- Gorjetas para guia local, motorista e maleteiros dos hotéis. 
- Despesas com vistos e documentações. 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
 



  

Hotéis previstos ou similares 

Cidade Noites Hotel 

Dubai 1 Hilton Garden Inn Mall of the Emirates 

Tóquio 2 Grand Prince New Takanawa (6/abr e 4/mai)  / New Otani Garden Tower (15/set) 

Onna-son (Okinawa) 1 Rizzan Sea Park Tancha Bay (6/abr e 4/mai)  /  Moon Beach (15/set) 

Naha (Okinawa) 2 Nahana Hotel & Spa 

Sapporo 2 
Sapporo Tokyu Rei (6/abr)  /  Sapporo Excel Hotel Tokyu (4/mai)  /  

ANA Holiday Inn Susukino (15/set) 

Noboribetsu 1 Sekisuitei (em estilo japonês)   

Hakodate 1 Hakodate Royal 

Tóquio 2 Grand Prince New Takanawa (6/abr e 4/mai)  / New Otani Garden Tower (15/set) 

 

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

Validade/ 2018 DUPLO/ TWIN SUPLEMENTO SINGLE Forma de pagamento 

Saídas de 6 de abril e  
15 de setembro 

8.100,00 1.790,00 

Conforme descrito abaixo 

Saída de 4 de maio 7.680,00 1.300,00 

 

VOOS DO ROTEIRO 

Voos Origem Destino Horário de Saída Horário de Chegada 

EK 262 São Paulo Dubai 01h25 22h55 

EK 318 Dubai  Tóquio 02h40 17h35 

EK 319 Tóquio Dubai 22h00 04h15+1 

EK 261 Dubai São Paulo 08h35 16h30 

 
Informações Gerais: 

Reservas e pagamento terrestre (GRUPOS): 
* Para reservas, é necessário sinal de USD300.00 por pessoa, a cópia digitalizada dos passaportes válidos e as 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 dinheiro ou depósito) e saldo em até 4 vezes sem juros nos cartões 
Visa ou Mastercard. 
* 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-nos (11)5585-1485 - Watanabe 

 
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 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 a disponibilidade no momento da reserva. ** 


