Extensão

Honolulu - Hawaii

Honolulu

Detalhes
da Extensão
4 Noites

Dia
1

LOS ANGELES – HONOLULU

Dia
3

Chegada a Honolulu. Recepção e traslado do aeroporto de
Honolulu até o hotel para hospedagem e restante do dia livre.
Nota importante: atendimento deste serviço será realizado
por nossa equipe local exclusiva, falando português.

Dia
2

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é todo seu! Conheça a capital e maior cidade do Havai. Apesar de ser
a terceira maior Ilha do arquipélago, Honolulu 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. Não esqueça: nosso guia brasileiro estará
à disposição para ajudá-los com excelentes dicas e
informações.

HONOLULU
Café da manhã no hotel. Hoje nosso dia será pura aventura! Vamos iniciar o tour visitando a base de Pearl Harbor
e 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. O local homenageia os mais de
1.100 tripulantes mortos no 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 a cidade, incluindo as áreas residenciais de Diamond Head e Kahala com
suas espetaculares mansões. Também veremos o campus da Universidade e o exuberante Vale Manoa. Logo
após, chegaremos ao pico Tantalus para uma vista panorâmica da cidade. Ao centro, poderemos admirar o Palácio
Iolani, o único palácio real em solo americano, seguido
do monumento ao Rei Kamehameha. Você ainda passará
pelo Capitólio e pela igreja Kawaiahao, a primeira igreja
cristã no Havaí. O tour chega ao fim e o restante da tarde
é livre para ter mais tempo de aproveitar a praia. 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.

HONOLULU

Dia
4

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

Dia
5

HONOLULU - BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de
Honolulu para embarque em voo com destino ao Brasil, realizado por nossa equipe local e fim de nossos
serviços.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE		
Honolulu

HOTEL			
Hyatt Regency Waikiki		
Marriott Waikiki		

CAT
PS
PS

*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.
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