
2º Dia -  02 Out - Dom. -   Houston -  HONOLULU (Hawaii) 

3º Dia - 03 Out - 2ªf. - HAWAII  

1º Dia - 01 Out - Sab. -  BRASIL - Houston 

17h30 -  Apresentação no aeroporto de Guarulhos, terminal 

3, para check in e embarque no voo da United Airlines, UA-

063, decolando as 21h00 com destino à Honolulu, capital 

do paraíso tropical do arquipélago de Hawaii. 

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

sando por Diamond Head; bairro residencial de Kahala, 

uma linda vista da Baia de Hanauma, Blow Hole, continuan-

do a Pali View, regressando ao centro cívico, Capitólio, Iola-

ni Palace, etc. Tarde livre. Poderão conhecer o Ala Moana 

Shopping Center, Pearl Harbor ou fazer  

compras na Apple, Rimowa, Gucci, Colt 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 13h50 e traslado ao Hotel Sheraton Princess 

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

Sugerimos passear pela famosa Kalakawa Avenue ou tomar 

banho relaxante na praia de Waikiki. 

Outono no Japão - momijigari  

 Uma viagem de grandes contrastes, com parada na pa-
radisíaca Hawaii, com a sua cultura Polinésia.  

Cumprimente a todos com um Aloha !  
Seguimos para o longínquo Oriente: Okinawa a ilha  

tropical do Japão, também com a sua cultura oriunda do 
povo Ryukyuan. Hokaido: a ilha do norte, de paisagens 
indescritíveis!  Rios, lagos cristalinos, desfiladeiros, vales 

e montanhas multicoloridas como uma pintura.  
Hospedagens em Onsen Ryokan com banhos termais  

relaxantes e jantares com iguarias deliciosas!   

Snorkeling em Hanauma Bay 

Hawaii - Okinawa & Hokkaido 2022 

Saída: 01 / Outubro / 2022 - 20 dias 

Com guia acompanhante em Português 
Hula dance  

Recepção Sheraton Princess Kaiulani 



Chegada no aeroporto de Narita as 13h20.  

*chegada as 14h20. Após formalidades de imigração e al-

fândega, ambos os grupos embarcarão no voo JAL ou ANA  

com destino a Naha, chegada prevista para 21h30 e trasla-

do em ônibus privativo ao Hotel Royal Orion  com guia em 

Português. 

11º Dia - 11 Out  - 3ªf. -  LAGOS AKAN e MANSHU - SHIRETOKO  

Tsuru - a ave símbolo do Japão 

Lago Akan 

Okinawa Churaumi Aquário 

Café da manhã. Partida para Lago Manshu, considerado um 

dos lagos mais transparentes do mundo. Lunch box. Conti-

nuaremos a viagem para Shiretoko, uma península tomba-

da pela UNESCO, com suas florestas inexploradas e belíssi-

mas paisagens. Embarque num cruzeiro pela costa da pe-

nínsula de Shiretoko. Acomodação no Shiretoko  

Kitakobushi Hotel. Jantar no Hotel 

10º Dia - 10 Out - 2ªf. - TOKACHIGAWA - KUSHIRO - LAGO AKAN 

Café da manhã. Traslado para Kushiro e passeios a Tsuru 

Nature Park, Fisherman’s Wharf, Kushiro Marsh, seguiremos 

para o Lago Akan. Acomodação no Hotel Akanko Tsuruga 

Wings. Após o jantar no hotel, visita ao Ainu Kotan Village, 

para conhecer um pouco de sua cultura. 

Caranguejo gigante - Kani 

5º Dia -  05 Out - 4ªf. - HAWAII - TOKYO      *Via Houston 

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

partindo as 10h20, com destino a Terra do Sol Nascente. 
Devido a Linha Int´l de data, chegaremos no dia seguinte. 

4º Dia - 04 Out - 3ªf. -  HAWAII      *Opção Brasil - Japão 

6º Dia -  06 Out - 5ªf. - TOKYO - NAHA (Okinawa) 

7º Dia -  07 Out - 6ªf.  - OKINAWA 

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

com almoço, visitando Kouri Ocean Tower, Pineapple park, 

Aquário Churaumi, Retorno no final de tarde. 

8º Dia -  08 Out - Sab. - OKINAWA 

Café da manhã. Passeio de dia inteiro com almoço na regi-

ão sul da ilha: Okinawa World, Monumento a Himeyuri e o 

seu museu, etc. Regresso no final da tarde.  

Sugerimos passear pela famosa Kokusai Dori, com seus 

restaurantes e comércios típicos. 

9ºDia - 09 Out - Dom.- OKINAWA - OBIHIRO - TOKACHIGAWA 

Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque as 

9:50 com destino a Haneda chegada prevista 12:10 e cone-

xão imediata, partindo as 13:15, chegada prevista em Obi-

hiro as 14:50. Traslado ao Ryokan Daiheigen.  

Acomodação em aptos típico com tatami. Jantar. 
  www.daiheigen.com/lg_en/  

Café da manhã. Dia Livre. Sugerimos um descanso na praia 
e mergulho de snorkling na baia de Hanauma com milhares 
de peixes, um deslumbrante passeio de helicóptero, e ainda 
aproveitar o dia na praia de Waikiki e compras pela Kala-
kaua Avenue.  
A noite apreciarão um jantar Luau com show polinésio. 



Jozankei Futami Bridge  

Otaru canal 

Café da manhã. City tour conhecendo o Templo Meiji Jingu, 

Torre Sky Tree, a antena mais alta do mundo.  Asakusa 

Kannon e rua Nakamise e seu pitoresco comércio. Almoço 

com Furisode san. Finalizando em Ueno Ameyoko. 

17º Dia -  17 Out -  2ªf.  -  TOKYO 

Café da manhã. Partida para Abashiri, visitaremos o museu 

da antiga prisão de Abashiri e seguiremos para o museu 

Okhotsk. Almoço. Visitaremos o Parque Nacional  de 

Daisetsuzan Sounkyo, passeio pelo Monte Kurodake com 

subida de teleférico para apreciar a vista panorâmica do 

parque e seu impressionante vale, a bonita cascata de Ry-

usei, penhascos e belas formações rochosas. Continuamos 

a Asahikawa, a segunda maior cidade de Hokkaido.  

Acomodação no Hotel Hoshino Resorts OMO7.  

Café da manhã. Subida em lift ao Estádio Okurayama Ski 

Jump, Observatório Hitsujigaoka, finalizando o passeio no 

shopping Tanukikoji. Restante do dia livre.  

Retorno ao hotel por conta própria. 

15º Dia -  15 Out - Sab. -  SAPPORO 

16° Dia - 16 Out - Dom. -  SAPPORO  - TOKYO 

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

que com destino a Tokyo às 11h30, chegada prevista em 

Haneda  às 13h05 e traslado ao Hotel Keio Plaza.  

13º Dia -  13 Out -  5ªf. -  ASAHIKAWA - BIEI - 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. 

14º Dia -14 Out- 6ªf. - SAPPORO - JOZANKEI - OTARU 

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

conheceremos a produção desta tradicional bebida japone-

sa. Continuando a Biei e a sua  maravilhosa Lagoa Azul. 

Almoço. Prosseguindo a viagem para a capital Sapporo. 

Acomodação no Hotel New Otani Inn Sapporo 

Monte Fuji e Tokyo Skytree 

12º Dia-12 Out- 4ªf.- SHIRETOKO- ABASHIRI- SOUNKYO- ASAHIKAWA 

Parque Daisetsuzan Sounkyo 

18º Dia -  18 Out -  3ªf. -  TOKYO  

Café da manhã. Dia inteiramente livre.  

Sugerimos passeio opcional ao Parque Nacional de Hakone 

e Owakudani, se o tempo estiver limpo, poderão ter uma 

belíssima vista do Monte Fuji.  

Chegada prevista no aeroporto de Guarulhos por volta de 

09h50. Liberação após as formalidades de  

imigração e alfândega. 

20º Dia -  20 Out -  5ªf.  -  BRASIL 

Café da manhã. 11h30 -  Traslado ao aeroporto de Narita, 

para embarque no voo UA-006, partindo as16h35. 
Devido a Linha Int´l de data, chegaremos no mesmo dia. 

Chegada em Houston as 14h40 e conexão para São Paulo. 

19º Dia -  19 Out -  4ªf.  -  TOKYO - Houston - BRASIL 



  INCLUI: 

- Guia acompanhante bilíngue desde o Brasil. 

- Passagem aérea da United Airlines em classe econômica de grupo: Guarulhos - Houston - Honolulu -Tokyo - 

  Houston - Guarulhos. Com direito a 2 malas de 157cm de 23 kg cada + 1 bagagem de mão de 113cm. até 10kg 

- Passagem aérea: Tokyo - Okinawa - Haneda - Obihiro x Sapporo - Haneda com direito a 1 mala pesando 23kg. 

- Seguro emergencial com cobertura até US$ 75.000,00 e cobertura Covid de US$ 20.000,00 (até 85 anos).  

- Seguro parcial para cancelamento de viagem em caso de emergência familiar. 

    Leia: -  www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/SANCOR_1.pdf   

- Na parte terrestre transporte de uma mala por pessoa, mais uma mochila de mão. 

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

- Hospedagem em hotéis de primeira categoria com café da manhã buffet diário. 

- Acomodação em Onsen Ryokan em apto típico com tatami. 

- Cafés da manhã diariamente, 3 almoços + 4 jantares + 2 lunch box, sem bebidas. 

 NÃO INCLUI: 

- Taxas de aeroportos de aproximadamente US$ 120,00  

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

- Despesas de documentação: passaporte, visto do Japão e Estados Unidos, vacinas, testes RT-PCR etc. 

- Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional, 

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

- Despesas extras de caráter pessoal e demais itens ou serviços não mencionados. 

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

- Vacina contra Covid-19, visto Consular dos Estados Unidos e Japão, exceto para nacionalidade Japonesa e 

  Européia, que precisam preencher o ESTA e ter o RNE original com validade indeterminada para apresentar 

  nos aeroportos de retorno. 

  *Somente Japão - 17 dias  
Embarcando  04 Out - sem Hawaii 

Com Hawaii - 20 dias 
Embarcando  01 Out 2022  

Quartos Duplos  US$ 7.250,00 US$ 8.880,00 

Desconto apto. triplo - US$ 80,00 - US$ 100,00 

Adicional individual + US$ 1.900,00 + US$ 2.500,00 
Câmbio turismo do dia: entrada a vista (pix): sinal 20%, 30% ou 40%  conforme a data de adesão.  

Saldo em 3x, 6x, 10x, até 12x  no cartão Visa ou Mastercard.  

Preços para grupo mínimo de 15 passageiros viajando juntos com guia acompanhante.  

Prazo de  emissão das passagens: 90 a 60 dias antes do embarque, conforme Cia. Aérea. 

 

NOTA: Passeios podem não ser na ordem descrita e pode ser substituído devido a imprevistos alheio ao nos-

so controle, em função do clima, greves, folgas, reformas, congestionamentos, etc. conforme especifica-

do em nosso contrato.  

Assentos nos voos: por ser tarifa de grupo a cia. aérea designa os assentos por blocos, onde estiver dispo-

nível. Sempre são solicitados para acomodar casais e amigos juntos, no entanto pode não ocorrer. O mesmo 

acontece com assentos no corredor ou janela. Sugerimos comprar assentos assim que emitirmos as passa-

gens para evitar este desconforto.  

Assentos custam a partir de US$ 40,00 por voo, depende da disponibilidade de cada voo e cia. aérea.  

Na United Airlines é possível comprar assentos na econômica plus por cerca de US$ 170,00 por trecho.  

Reservas na classe executiva devem ser feitas individualmente. As imagens são ilustrativas.  

Consultem valor para pagamento a vista, somente parte terrestre, possibilidade de extensão da viagem no 

Japão e tarifas em classe executiva,  

Voos, programa, valores  e informações vigentes em fevereiro 2022, sujeitos a atualizações.  

Preço por pessoa - aérea e terrestre em US$ 

Para maiores  informações e reservas, consulte seu agente de viagem: 

Leia as condições gerais de adesão e contrato em nosso site:  www.tabitours.com.br   

Agente autorizado Japan Rail Pass  (trem bala) 
https://japanrailpass.net/en/ 

https://japanrailpass.net/en/


Nossos hotéis de primeira categoria ou luxo 

Localizado quase de frente à praia de Waikiki, 
o Sheraton Princess Kaiulani está no meio do 
centro comercial de Honolulu, com restauran-
tes, lojas de conveniências, grifes, entreteni-
mentos noturno. Todos os quartos têm vista do 
mar ou da cidade, são bem decorados e confor-
tavelmente mobiliados com uma bela varanda.   
Não deixe de relaxar na praia de Waikiki. 

Está localizada na movimentada rua Kokusai Do-
ri, centro comercail, perto de Tomari e American 
Village são duas atrações ideais para quem gosta 
de novas aventuras. Hóspedes podem desfrutar de 
um buffet de café da manhã com pão fresco, pratos 
de Okinawa, japoneses e ocidentais. O hotel tam-
bém tem cateria, bar, restaurante japonês, chinês e 
um restaurante de estilo ocidental no local.  

Não deixem de vivenciar uma experiencia única 

relaxando nos ofurôs termais, cuja fonte termal é 

conhecida  por conter uma abundancia de matéria 

orgânica benéfica para para a pele. Ofurô para os 

japoneses desde a antiguidade não é apenas um ba-

nho, além de funções medicinais são como uma me-

ditação, relaxando, lavando o corpo e a alma. De-

pois degustar iguarias deliciosas no jantar vestin-

do yukata e dormir no tatami. 

O hotel é um “novo estilo”, elegante e contem-
porâneo, pode desfrutar de mais de 33 banhos 
termais. Todos os hóspedes encontram muitas 
obras de arte feitas por entalhadores locais no 
lago Akan e você será fascinado pelas belas 
obras de arte. "AINU" são os povos indígenas 
de Hokkaido que têm cultura e costumes úni-
cos. Após o jantar iremos assistir o show de 
dança tradicional dos Ainus e seus artesanatos 
em "Ainu Kotan", que fica apenas alguns mi-
nutos a pé do hotel. 

Hotel Sheraton Princess Kaiulani 

Hotel Royal Orion Naha 

Hotel  Daiheigen Ryokan 

Hotel Akanko Tsuruga Wings 

Vista da Praia de Waikiki da varanda Princess Kaiulani 

Recepção do Hotel Royal Orion 

Quartos típicos com tatami e futão 

Ofurô termal exterior “rotenburô” 



Hokkaido é o destino predileto dos gourmets, aqui 
você pode saborear frutos do mar fresquinhos, co-
mo king crab ou caranguejo gigante, salmão defu-
mado, ovas de salmão, polvo, espetos de lulas. No 
restaurante deste hotel tem a cozinha aberta onde 
os chefs estão preparando as delicias, as vezes dão 
um show retalhando um grande atum com katana 
e oferecendo um delicioso sashimi. 

OMO7 Asahikawa está idealmente situado em 
um dos locais mais populares da cidade. A par-
tir daqui, os hóspedes podem desfrutar de um 
fácil acesso a tudo o que esta animada cidade 
tem para oferecer. Graças à sua localização 
conveniente, a propriedade oferece acesso fácil 
aos destinos imperdíveis da cidade. 

A 2 minutos a pé da Torre do Relógio, 8 minutos 

da estação central JR, 5 minutos do Parque Odo-

ri, tudo muito conveniente. O restaurante no sa-

guão serve café da manhã, almoço e jantar buf-

fet. Você poderá desfrutar durante a sua esta-

dia, culinárias ocidental, japonesa e chinesa no 

restaurante Four Seasons.  

Com quase 1.500 aptos é um dos hotéis mais popu-

lar do Japão. Oferece celular com chamada gratui-

tas para alguns países. Deste hotel, você tem fácil 

acesso a tudo que a animada cidade oferece. No 

maior centro comercial de Tokyo: Shinjuku,  Tokyo 

Metropolitan Government Buildings dá um char-

me especial a este hotel, de onde se pode ver o 

Monte Fuji. Todas as grandes lojas magazines, gri-

fes e eletrônicos também estão aqui neste bairro. 

Hotel oferece traslado gratuito a Tokyo Disney. 

Hotel Shiretoko Kitakobushi 

Hotel Hoshino Resorts OMO 7 

Hotel New Otani Sapporo 

Hotel Tokyo Keio Plaza 

2 torres de 47 andares do Keio Plaza Hotel 


