
CIRCUITOS PELO MUNDO | ÁSIA ORIENTAL | JAPÃO                                                    
 

 

 
 

ROTEIRO COM GUIA LOCAL FALANDO ESPANHOL 
 
 
 
Dia 1 – OKINAWA 
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel em Naha, localizado na Kokusai Dori, 
avenida principal e central da cidade, próximo a restaurantes, lojas e com acesso direto à 
estação de monorail Makishi. 
 
 
  
 
 
Dia 2 – OKINAWA (Lado Sul) 
Café da manhã* Dia de passeio incluindo Shikina-en, um dos mais belos jardins de Okinawa, o 
Museu da Paz Himeyuri, o Parque Okinawa World com a Caverna Gyokusendo e uma fábrica 
de cristais. Almoço incluso. A seguir, visita ao Mercado Público Makishi, localizado na área do 
“matiguá”. Noite livre. Sugestão: caminhada pela avenida Kokusai Dori. 
       
 

 

 
Dia 3 – OKINAWA (Lado Norte)                                                 
Café da manhã* Dia de passeio para conhecer Okinawa 
Ocean Expo Park e seu Churaumi Aquarium, aquário com 77 
tanques que abriga no maior deles tubarões-baleia, arraias 
manta e várias espécies de peixe. A seguir, passeio em barco 
com fundo de vidro para ver os peixes e corais do mar. Após 
almoço (incluso), visita ao mirante da Plataforma de 
Manzamo para uma espetacular vista do mar e, em seguida, 
ao Museu da Província de Okinawa. Noite livre. Sugestão: 
jantar com comida típica okinawana e show de música 
tradicional. 
 
Dia 4 – OKINAWA 
Café da manhã* Check-out do hotel em horário regular. Em 
horário adequado, traslado ao aeroporto.  
 

  
        O PACOTE INCLUI 
    • 3 pernoites no Daiwa Roynet Hotel Naha Kokusai Dori com impostos locais inclusos; Café da manhã no hotel e 2 almoços;  
    • Traslados e passeios privativos com guia local falando espanhol; Ingresso dos pontos turísticos conforme citados no  
       programa. 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) – BASE APTO. DUPLO 
Valores válidos para mínimo de 2 participantes 

HOTEL 2 pessoas 4 pessoas 
DAIWA ROYNET KOKUSAI DORI USD 2.380,00 USD 1.790,00 

  

 

Nota: Valores sujeitos a alteração dependendo do período da viagem. 
 
 
 
 
 
 

         OKINAWA (4 dias / 3 noites) – Pacote terrestre privativo 


