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Detalhes do Tour
11 Noites

HONOLULU - 4 NOITES | MAUI - 3 NOITES | BIG ISLAND - 3 NOITES | LOS
ANGELES - 1 NOITE

Saídas Garantidas
2016 Nov 11 | Dez 26
2017 Jan 13 | Fev 20 | Abr 07 | Mai 05 | Jun 09 | Jul 07 e 14
Ago 11 | Set 08 e 15 | Out 06 | Nov 10 | Dez 22
2018 Jan 12 | Fev 09 | Abr 06

Possibilidade de Extensão

Tikis havaiano

Dia
4

New York 3 noites– Consulte programação na pág. 72
Las Vegas 3 noites – Consulte programação na pág. 80

Dia
1

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é todo seu, capital e
maior cidade do Havai, apesar de ser a terceira maior Ilha
do arquipélago pode ser cruzada de norte a sul em pouco
mais de uma hora em carro, aproveite o dia para passear
pelo calçadão de Waikiki, visitar as praias de surf de North
Shore, mergulhar com snorkel em Hanauma Bay e muito
mais e não esqueça, nosso guia brasileiro estará à disposição para ajudá-los com excelentes dicas e informações.
No fim do dia sairemos para um jantar com luau havaiano,
onde teremos uma visão geral da cultura local e de
algumas outras ilhas polinésias. Retorno ao hotel e
hospedagem.

BRASIL – HONOLULU
Apresentação no aeroporto com destino a Honolulu.

Dia
2

HONOLULU
Chegada a Honolulu, capital e maior cidade do Havaí. É
onde está localizada a Ilha Oahu, que apesar de parecer
pequena inclui inúmeras atrações disponíveis. Recepção e
traslado do aeroporto de Honolulu até o hotel. Chegada e
hospedagem.
Nota importante: Neste dia nosso guia brasileiro encontrará o grupo no hotel. As 19h30 teremos um encontro do
grupo com o guia na recepção do hotel para apresentação
e primeiras dicas de viagem.

Dia
3

HONOLULU
Café da manhã no hotel. Hoje nosso dia será pura aventura!!! Iniciamos com uma visita a base de Pearl Harbor e
visitaremos o USS Arizona Memorial (INGRESSOS INCLUSOS), um memorial construído em cima do casco do USS
Arizona, bombardeado no local por japoneses durante os
ataques fatais a Pearl Harbour, e homenageia os mais de
1.100 tripulantes mortos neste ataque, veremos os destroços enferrujados de uma das mais significativas relíquias
da história dos EUA.
Continuamos nossa histórica jornada por Honolulu com
uma visita panorâmica à cidade, incluindo as áreas residenciais de Diamond Head e Kahala com suas espetaculares
mansões, o campus da Universidade e o exuberante Vale
Manoa, chegaremos ao pico Tantalus para uma vista panorâmica da cidade, em direção ao centro onde poderemos admirar o Palácio Iolani, o único palácio real em solo
Americano, seguido do monumento ao Rei Kamehameha,
passaremos pelo Capitólio e a igreja Kawaiahao, a primeira
igreja cristã no Havaí, terminamos o tour e restante da tarde livre para ter mais tempo de aproveitar a praia. Retorno
ao hotel e hospedagem.

HONOLULU

Dia
5

HONOLULU
Café da manhã no hotel. O dia é livre para continuar
aproveitando tudo o que está linda ilha tem a oferecer.

Dia
6

HONOLULU - MAUI
Café da manhã no hotel. Traslado até o aeroporto de
Honolulu para embarque em voo (TICKETS INCLUSOS) com
destino a Maui, segunda maior ilha do Havaí. Recepção e
seguiremos por uma estrada sinuosa em meio a vulcões
deslumbrantes e montanhas ocidentais de Maui, portanto
prepare sua câmera. Ao longo do caminho, descobriremos
fatos interessantes, como o que o local é considerado um
dos pontos de energia poderosos da Terra. Chegaremos a
Iao Valley State Park, localizado a oeste da Ilha de Maui,
o vale é uma das áreas mais populares para caminhadas.
Em 1970, no Iao Valley houve a batalha entre o rei Kamehameha I e o exército havaiano, hoje cercado por cordilheiras
vulcânicas, floresta tropical e cachoeiras, o pico Iao Needle
está entre os lugares mais fotografados do vale, é aqui
que aprenderemos um pouco sobre a história da ilha visitando as exposições do Hawaii Nature Center, localizado
dentro do parque. Seguiremos até, nossa última parada,
Lahaina, foi a capital do reino do Hawaii e um importante
porto, hoje repleta de lojas, galerias de artes, restaurantes
e cafés. Descubra as histórias e lendas dessa costa e não
deixar de experimentar práticas e tradições culturais. Iremos viajar no coração de Maui e experimentar tudo o que
faz esta ilha ser “No Ka Oi” (A Melhor!). Chegada ao hotel
e hospedagem.
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Waikiki

Dia
7

MAUI
Café da manhã no hotel. Hoje o dia é inteiramente livre.
Além de areias negras, estradas que serpenteiam entre
encostas verdejantes e enormes vulcões extintos, Maui
vibra com a colorida cultura havaiana. Antes de ficar ansioso e não saber por onde começar, consulte nosso guia
e receba todas as dicas e informações necessárias para
que você aproveite ainda mais o dia. Hospedagem.

Dia
8

Dia
10

Dia
11

Vamos explorar as maravilhas naturais criadas ao longo
dos últimos anos de erupção e ver a lava que continua
fluindo até hoje, da estrada é possível ver a fumaça da
lava tocando o mar. Também teremos a oportunidade
imperdível de passar dentro da Thurston Lava Tube um
exemplo fantástico de uma caverna de lava maciça. É um
lugar que oferece uma série de atividades e paisagens
de tirar o folego. Parada breve para almoço no Volcano
House (Incluído), e seguimos até a praia de areia preta de
Big Island, situada junto ao Parque Nacional dos Vulcões
do Havaí, é freqüentada pelas protegidas Hawaiian Gre-

HAWAII (BIG ISLAND)
Café da manhã no hotel. Mais um dia inteiramente livre
para que possa aproveitar todos os passeios e atividades
de snorkel que ainda não realizou e ver alguns golfinhos,
ou relaxar em uma das belas praias desta ilha, sugerimos conhecer a região de Puako ou em Keauhou se não
foi ainda e terminar o dia com mais um luau havaiano
e deixar na memória toda cultura e tradição deste lugar
mágico. Hopedagem.

MAUI – HAWAII (BIG ISLAND)
Café da manhã no hotel. Traslado até o aeroporto de
Maui para embarque em voo (TICKETS INCLUSOS) com
destino à Hawaii, maior ilha do Havaí, e por isso também conhecida como Big Island (Ilha Grande). Chegada
ao aeroporto de Hilo e recepção. Antes de chegarmos ao
nosso hotel conheceremos toda costa da ilha em um percurso fascinante. Iniciaremos com uma cachoeira perto de
Downtown Hilo, a Rainbow Falls, que tem uma queda de
80 pés e é conhecida pelos arco-íris que se formam na
névoa de sua queda, muito além de um passeio você terá
um momento de simplesmente apreciar a beleza natural
encontrada neste lugar, seguiremos para o Hawaii Volcanoes National Park (INGRESSOS INCLUSOS). Visita obrigatória para quem vai à ilha, o Parque Nacional dos Vulcões
foi incluído na lista de Patrimônio Cultural da Unesco em
1987 e abriga o vulcão mais ativo do mundo, o Kilauea.

HAWAII (BIG ISLAND)
Café da manhã no hotel. Esta ilha não tem esse nome à
toa, afinal, ela é a maior e mais diversa ilha do arquipélago e oferece muitas atividades com paisagens incríveis,
desde cachoeiras maravilhosas e piscinas naturais sagradas a vulcões em erupção. Programe um mergulho entre
arraias, faça um tour pelas praias desta ilha com belezas
únicas, tanto pela cor como pela forma, e não deixe de
imergir nas tradições e lendas havaianas. Nosso guia estará à disposição para ajudar, consulte-o.

MAUI
Café da manhã no hotel. Para que você possa aproveitar
a natureza incrível, paisagens impressionantes e praias
espetaculares de Maui oferecemos mais um dia livre, consulte nosso guia ele estará à disposição para lhe oferecer
dicas das melhores atividades, e deliciosos restaurantes
e bares para fazer a sua viagem ao Havai ainda mais inesquecível. Hospedagem.

Dia
9

en Sea Turtles (Tartarugas) que muitas vezes aparecem
na praia. Punaluu Black Sand Beach, por vezes chamado
apenas de Black Sand Beach foi criada por lava vulcânica que funciona no oceano como refrigeração. Após esse
maravilhoso passeio chegaremos a região de Kona onde
está situado nosso hotel. Chegada e hospedagem.

Dia
12

HAWAII (BIG ISLAND) – LOS ANGELES
Café da manhã no hotel. Traslado até o aeroporto de
Hawaii (Big Island) para embarque em voo (TICKETS NÃO
INCLUSOS) com destino a Los Angeles, onde passaremos
somente uma noite para descansar e embarcar no dia
seguinte em nosso voo de retorno. Recepção e traslado do aeroporto de Los Angeles até o hotel. Chegada e
hospedagem.

Dia
13

LOS ANGELES – BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado,
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Los Angeles. Nota importante: o guia brasileiro NÃO acompanha os
passageiros do traslado de saída até o aeroporto. Como
há muitos voos e conexões diferentes para a saída dos
Estados Unidos, é possível que o guia brasileiro não permaneça na cidade neste dia até que o ultimo passageiro
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o guia brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Aloha Hawaii
Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de
renovação, conhecendo pessoas novas e costumes diferentes.

O que Inclui
no Tour

O que não inclui
no Tour

Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria
primeira, primeira superior e turística superior, INCLUSO café
da manhã BUFFET;
Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais
falando português;
Ingresso para visita no Universal Studios Hollywood;
Ingresso para visita no Museu uss Arizona Memorial (Pearl
Harbour)
Ingresso para o Parque Nacional dos Vulcões
Visita ao Iao Valley State Park;
Visita a Lahaina;
Visita a Punaluu Black Sand Beach;
Luau no Polynesian Cultural Center;
Almoço Vulcano House;

Refeições não mencionadas;
Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no
Tour;
Bilhete aéreo do Brasil até Honolulu e de Los Angeles até
regresso ao Brasil;
Seguro assistência saúde/bagagem;
Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas,
lavanderia);
Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
Excesso de bagagem;

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA
Bilhete aéreo entre ilhas: Honolulu a Maui / Maui a Hawaii

Qualquer item não mencionado como incluso;
Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o
último dia nos Estados Unidos;
Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por
pessoa);

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE		
Honolulu
Maui
Hawaii
Los Angeles

HOTEL			

CAT

Hyatt Regency Waikiki		
Marriott Waikiki		
Hyatt Regency Maui		
Sheraton Maui		
Hilton Waikoloa Village		
Mauna Lani Bay		
The Westin Bonaventure
Millenium Biltmore 		

PS
PS
PS
PS
PS
PS
P
P

Nota Importante
SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU
AGENTE DE VIAGENS.

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta
brochura.
Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00

Parte aérea sugerida: Brasil / Honolulu // Kona / Los Angeles / Brasil
Companhias aéreas: United, American Airlines e Delta.
ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI
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