OPCIONAL HOKKAIDO

4 dias (3 noites)

Pacote regular

Pacote privativo

1º dia – SAPPORO
Chegada ao aeroporto de New Chitose, recepção por assistente
falando inglês na saída do portão da alfândega e traslado à
estação de Sapporo utilizando ônibus do aeroporto (ou trem).
Chegada e caminhada até o hotel em Sapporo, capital da
província de Hokkaido.
Notas: 1. As bagagens deverão ser carregadas pelo passageiro.
2. O quarto estará disponível a partir do horário regular de
check-in.

1º dia – SAPPORO
Chegada ao aeroporto de New Chitose, recepção por assistente
falando japonês e inglês na saída do portão da alfândega e
traslado ao hotel em Sapporo, capital da província de
Hokkaido, em carro privativo.
Nota: O quarto estará disponível a partir do horário regular de
check-in.

2º dia – SAPPORO
Café da manhã* Encontro às 08h40 no Terminal de Ônibus da
Estação de Sapporo (chegada à estação por conta própria). Dia
de passeio iniciando em Sapporo incluindo o Mercado de Peixe
Chuo Oroshiuri para compras, o parque temático do famoso
biscoito japonês Shiroi Koibito, Okurayama Jump Hill (entrada
não inclusa) – local de salto de esqui, parada para almoço em
Susukino Lamen Street, Hitsujigaoka Observation Hill e subida
de bondinho no Monte Moiwa, de onde se tem uma belíssima
vista da cidade. Almoço incluso.
3º dia – SAPPORO
Café da manhã* Dia livre.
4º dia – SAPPORO
Café da manhã* Em horário adequado, caminhada até a
estação de Sapporo com o assistente falando inglês. Traslado
para o Aeroporto New Chitose utilizando ônibus do aeroporto
(ou trem).
Notas: 1. O quarto deverá ser liberado até o horário regular de
check-out. 2. As bagagens deverão ser carregadas pelo
passageiro.

2º dia – SAPPORO / OTARU / SAPPORO
Café da manhã* Dia de passeio pela cidade de Sapporo, em
carro privativo, incluindo o histórico e popular Mercado de
Peixe Nijo, o Museu de Cerveja Sapporo que mostra a história
da bebida no Japão e seu processo de produção e Hitsujigaoka
Observation Hill para uma bela vista da cidade. Prosseguimento
para Otaru, cidade portuária na costa do mar do Japão. Passeio
pelo seu canal onde artistas expõem suas obras e visita à
fábrica Kitaichi Glass, para conhecer a produção de cristais, e
retorno ao hotel em Sapporo. Almoço incluso.
3º dia – SAPPORO
Café da manhã* Dia livre.
4º dia – SAPPORO
Café da manhã* Em horário adequado, traslado para o
Aeroporto New Chitose em carro privativo.
Nota: O quarto deverá ser liberado até o horário regular de
check-out.

HOSPEDAGEM
SAPPORO: Century Royal Hotel

HOSPEDAGEM
SAPPORO: Century Royal Hotel

O PACOTE INCLUI
• 3 pernoites no hotel mencionado ou em similar com impostos
locais inclusos;
• Café da manhã no hotel e 1 almoço;
• Traslados em ônibus do aeroporto ou trem de/para
aeroporto;
• Dia de passeio compartilhado com guia falando japonês;
• Assistente falando japonês e inglês nos traslados.

O PACOTE INCLUI
• 3 pernoites no hotel mencionado ou em similar com impostos
locais inclusos;
• Café da manhã no hotel e 1 almoço;
• Traslados em carro privativo de/para aeroporto
• Dia de passeio em carro privativo com guia falando inglês ou
japonês;
• Assistente falando japonês e inglês nos traslados.

PREÇOS POR PESSOA (USD - em dólar americano)

PREÇOS POR PESSOA (USD - em dólar americano)

APTO.

Mínimo de
02 PESSOAS

Mínimo de
04 PESSOAS

Mínimo de
06 PESSOAS

Mínimo de
08 PESSOAS

APTO.

INDIVIDUAL
DUPLO
TRIPLO

USD 1.740,00
USD 1.170,00
--

USD 1.580,00
USD 1.010,00
USD 940,00

USD 1.520,00
USD 950,00
USD 880,00

USD 1.495,00
USD 925,00
USD 855,00

Mínimo de
02 PESSOAS

Mínimo de
04 PESSOAS

Mínimo de
06 PESSOAS

Mínimo de
08 PESSOAS

INDIVIDUAL
DUPLO
TRIPLO

USD 3.115,00
USD 2.545,00
--

USD 2.370,00
USD 1.800,00
USD 1.730,00

USD 2.300,00
USD 1.730,00
USD 1.660,00

USD 1.955,00
USD 1.385,00
USD.1.315,00

NOITE EXTRA - PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
QUARTO
SAPPORO

INDIVIDUAL

DUPLO

TRIPLO

USD 360,00

USD 183,00

USD 145,00

