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Japão Okinawa 
4 dias 

 

Saídas: Diárias. 

Roteiro: Okinawa. 

 

 

1º Dia - ... / Okinawa (Naha) [ - , - , - ] 

Chegada ao aeroporto de Naha, recepção e traslado de 

ônibus regular ao hotel de sua escolha*. O arquipélago de 

Okinawa está situado no extremo sul do Japão e é 

formado por ilhas paradisíacas de clima subtropical. Hoje 

província japonesa, Okinawa foi outrora uma nação 

independente (reino de Ryukyu), com língua e costumes 

próprios, ainda preservados. 

 

2° Dia - Okinawa [ C , A , - ] 

Pela manhã, passeio 

pela região sul da Ilha 

de Okinawa, onde 

antigamente residia o 

Imperador de Ryukyu. 

Visita ao Castelo Shuri, 

ao antigo abrigo 

subterrâneo da 

Marinha, de onde foram conduzidos os últimos estágios 

da Segunda Guerra Mundial, ao Monumento de Himeyuri, 

ao Parque Memorial da Paz e à Caverna de Gyokusendo, 

onde mais de 460 mil estalactites podem ser apreciadas. 

Término do passeio no terminal rodoviário. 

 

3° Dia - Okinawa [ C , A , - ] 

Passeio pela região 

norte da Ilha de 

Okinawa. Visita a 

Ryukyu Mura, um 

vilarejo que mostra 

um pouco da cultura 

okinawana e de suas 

antigas tradições, e passagem pelo Cabo de Manzamo 

para apreciar um vista panorâmica. Após o almoço, visita 

ao enorme parque de diversões Expo Ocean, e nos dias 

ímpares visitaremos também à Plantação de Abacaxi Nago 

Nakayama (nos dias pares, ao invés da Plantação Nago 

Nakayama, visitaremos Okinawa Fruit Land). Término do 

passeio no terminal rodoviário. 

 

4º Dia - Okinawa / ... [ C , - , - ] 

Traslado de ônibus regular ao aeroporto de Naha, sem 

assistência de guia, somente motorista. Fim dos serviços.  

 

 

 

 

PARTE TERRESTRE - Preços por pessoa:                                                   

 

* HOTEL DAIWA ROYNET KENCHO-MAE (centro) 

- Mínimo de 5 participantes: 

Em acomodação dupla .................................... US$ 620.00 

 

- Mínimo de 4 participantes: 

Em acomodação dupla .................................... US$ 630.00 

 

- Mínimo de 3 participantes: 

Em acomodação tripla .................................... US$ 660.00 

 

- Mínimo de 2 participantes: 

Em acomodação dupla .................................... US$ 695.00 

 

Suplemento single........................................... US$ 280.00  

 

Observações: 

- Noite extra: US$135.00 por pessoa e por noite, em 

apartamento duplo, e US$150.00 por apartamento 

single. 

- Nos períodos de 1 a 4 de janeiro e de 26 de abril a 5 de 

maio, os valores estão sujeitos a alterações. 
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PARTE TERRESTRE - Preços por pessoa:                                                   

 

* LOISIR HOTEL OKINAWA (resort) 

- Mínimo de 5 participantes: 

Em acomodação dupla .................................... US$ 850.00 

 

- Mínimo de 4 participantes: 

Em acomodação dupla .................................... US$ 860.00 

 

- Mínimo de 3 participantes: 

Em acomodação tripla ..................................... US$ 870.00 

 

- Mínimo de 2 participantes: 

Em acomodação dupla .................................... US$ 895.00 

 

Suplemento single ........................................... US$ 390.00  

 

Observações: 

- Noite extra: US$180.00 por pessoa e por noite, em 

apartamento duplo, e US$300.00 por apartamento 

single. 

- Nos períodos de 1 a 4 de janeiro, 26 de abril a 5 de 

maio e 14 a 16 de agosto, os valores estão sujeitos a 

alterações. 

- No caso do Hotel Loisir, os participantes devem ir 

encontrar o guia no terminal rodoviário por conta 

própria, para o início dos passeios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusos no programa: 

- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares. 

- Refeições conforme descritas, sem bebidas. 

- Serviços com guia local falando japonês. Para serviços 

com guia falando inglês, espanhol ou português, favor 

nos consultar sobre os valores adicionais e 

disponibilidade. 

- Traslados e passeios em ônibus regular. 

 

Exclusos do programa (no caso de ambos os hotéis): 

- Parte aérea. 

- Bilhetes de entrada no Museu de Himeyuri e no Aquário 

Churaumi. 

- Gorjetas. 

- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 

 

6/Nov/2013. 

* Esta é uma programação prévia. O roteiro e condições estão 

sujeitos a alteração. 

 

 


