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DESTAQUES DO ROTEIRO: HOKKAIDO – SNOW FESTIVAL  
 

 
 

ESCULTURAS DE GELO 
 

Em Sapporo acontece o Festival de Neve que apresenta 
grandes esculturas de gelo que variam de imagens 
tradicionais a imagens da cultura pop. Esculpidas em 
grande escala, as figuras chegam a medir mais de 25 
metros de largura e 15 metros de comprimento. 

 

 

PASSEIO EM NAVIO QUEBRA-GELO 
 
A cidade de Abashiri está localizada a costa de Okhotsk, o 
local mais ao sul do planeta em que o oceano congela. 
Aqui é possível embarcar em um navio quebra-gelo que 
tem percurso entre geleiras flutuantes.  Em meio ao 
branco do mar há ainda a oportunidade de avistar animais 
marinhos.   

SHOW DE LUZES 
  

A cidade de Sounkyo abriga no inverno um dos festivais 
de neve mais originais possíveis, a cidade conhecida por 
seu onsen (águas termais) ganha templos, palácios, 
bares e diversas esculturas feitas de neve e gelo. E, à 
noite, tudo se ilumina ganhando charme e aparência 
única. 

 

 

  

PAVILHÃO DE GELO 
  
O Pavilhão de gelo de Hokkaido, localizado em Sounkyo, é 
um salão de gelo mantido a -20°C nas principais áreas. 
Entretanto, há uma sala onde a temperatura é de -41°C que 
representa a mesma temperatura de um rigoroso inverno, 
ocorrido em 1902. Se neste local assoprarmos bolhas de 
sabão elas poderão ser pegas sem estourarem, devido ao 
frio extremo.  

TÓQUIO 
 

A capital do Japão, uma das maiores metrópoles do 
mundo e que constantemente se renova. Tóquio possui 
tudo o que você pode desejar em uma cidade, 
gastronomia apurada, bares e cafés charmosos, lindos 
parques, lojas, além de um fantástico sistema de 
transporte. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Saída: 01 de fevereiro de 2018 

Tóquio Sapporo  Lago Shikotsu  Sapporo  Obihiro   Abashiri   Sounkyo   Asahikawa   Sapporo   Tóquio 
 
 

1º Dia (01.02.18) – São Paulo / Chicago [ - , - , - ] 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 
19h00 para embarque no voo United 844, às 23h55, com 
destino a Chicago. Pernoite a bordo. 
 
2º Dia (02.02.18) – Chicago / Tóquio [ - , - , - ] 

Chegada em Chicago às 7h10, e conexão às 12h25 no voo 
United 881 com destino a Tóquio. 
 
3º Dia (03.02.18) – Tóquio [ - , - , - ] 

Chegada ao aeroporto de Narita (Tóquio) às 16h55 e 
recepção por guia local. Traslado ao hotel em Tóquio e 
acomodação.   
 
4º Dia (04.02.18) – Tóquio / Sapporo [ C , - , - ] 

Manhã livre para explorar a região de Odaiba. Em horário 
apropriado, traslado ao aeroporto de Haneda para 
embarque com destino a Sapporo. Chegada, recepção e 
traslado ao hotel para acomodação. 
 
5º Dia (05.02.18) – Sapporo/ Lago Shikotsu/ Sapporo 
       [ C , - , - ] 

Dia todo passeio para conhecer os principais atrativos de 
Sapporo. Visitaremos Lago Shikotsu para admirar diversas 
esculturas de gelo e em seguida ao Mercado de Peixes e 
almoço por conta neste local. Prosseguiremos para visitar 
Estação de Esqui Okurayama onde foram realizadas as 
competições de Olimpíadas de Inverno de Sapporo em 
1972 (subida em teleférico incluso), e a Torre de TV de 
Sapporo para apreciarmos preparativos do festival de 
inverno. Retorno ao hotel. 
 
6º Dia (06.02.18) Sapporo / Obihiro   [ C , - , J ] 

Traslado a Obihiro, muito conhecida por suas águas 
termais. Chegada e visitaremos Shopping Aeon onde os 
participantes terão tempo livre para almoçar (por conta) 

no restaurante dentro do shopping. Prosseguiremos ao 
observatório Tokachigaoka e, na sequência, traslado ao 
hotel e jantar. Após jantar, apreciaremos o festival 
“Sairinka” que é um show de luzes. Retorno ao hotel.  
 
7° Dia (07.02.18) – Obihiro / Abashiri   [ C , A , J ] 

Traslado com destino ao Lago Akan. Chegada, e visita ao 
Teatro Ainu Ikoro onde poderão apreciar um belo 
espetáculo de danças típicas e cultura local. Almoço em 
restaurante local e prosseguiremos à cidade de Abashiri e 
visitaremos o Museu da antiga prisão, construída em 1890 
e transformado em museu histórico. Traslado ao hotel 
para acomodação e jantar em estilo japonês. 
 
8° Dia (08.02.18) – Abashiri / Sounkyo  [ C , A , J ] 

Pela manhã, partida com destino a Sounkyo. Em rota 
faremos passeio em navio quebra-gelo para admirarmos 
as geleiras flutuantes e  em seguida visitaremos a fábrica 
de cervejas Okhotsk. Almoço no restaurante local. À 
tarde, traslado para Sounkyo e visita ao Pavilhão de Gelo 
de Hokkaido, um espaço onde poderemos experimentar 
temperaturas negativas de -20°C aos desafiadores -41°C 
que representam a menor temperatura registrada no 
Japão. Traslado ao hotel para acomodação e jantar. À 
noite, apreciar festival de luzes de gelo de Sounkyo.  
 
9º Dia (09.02.18) – Sounkyo / Asahikawa   [ C , - , - ] 

Pela manhã, partida com destino a Asahikawa e, na rota, 
visitaremos a destilaria de saquê Otokoyama.  Almoço por 
conta na Vila do Lamen, para apreciarmos o típico 
macarrão instantâneo de Asahikawa. Prosseguiremos 
para o festival de inverno de Asahikawa, que também 
mostra diversas esculturas de neve e gelo. Traslado ao 
hotel e acomodação. Restante do dia livre para atividades 
independentes.  
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10º Dia (10.02.18) Asahikawa/ Otaru/ Sapporo [ C , - , - ] 

Pela manhã, saída com destino a Sapporo, em rota parada 
no Sunagawa Highway Oasis, um ótimo local para 
compras de doces e souvernirs. Seguiremos para Otaru 
para visita ao Canal de Otaru, com tempo para almoço 
(não incluso). Seguiremos para o Parque Shiroi Koibito, 
que apresenta muitas atividades.  Chegada a Sapporo, 
traslado ao hotel e acomodação. Para a noite, sugerimos 
visita às esculturas de gelo de Susukino. 
 
11º Dia (11.02.18) Sapporo/ Tóquio [ C , - , - ] 

Caminhada ao local do Festival de neve de Sapporo que 
apresenta esculturas de imagens tradicionais e até 
mesmo da cultura pop. Tempo livre para almoço (não 
incluso) e regresso ao hotel. Em horário apropriado 
traslado ao aeroporto de Sapporo para embarque com 
destino a Tóquio. Chegada, recepção e traslado ao hotel.  
 

12º Dia (12.02.18) – Tóquio    [ C , - , - ] 

Pela manhã, saída para meio dia de passeio pela cidade, 
visitando a Praça do Palácio Imperial, o Templo Asakusa 
Kannon, com suas tradicionais lojas de souvenir, 
conhecidas por “Nakamise Arcade”.  Retorno ao hotel e 
restante do dia livre para atividades independentes.  
 
13º Dia (13.02.18) – Tóquio/ Chicago/ São Paulo [C , - , - ] 

Café da manhã no hotel e manhã livre para atividades 
independentes. Check-out em horário regular (12h00). Em 
horário apropriado, traslado ao aeroporto de Narita para 
embarque no voo United 882, às 18h45, com destino a 
Chicago. Chegada às 15h40 e conexão no voo United 845,      
às 20h50, com destino a São Paulo.   
 
14º Dia (14.02.18) – São Paulo  [ - , - , - ] 

Chegada em São Paulo prevista para 11h40. Fim dos 
serviços. 

 
 
 
Observações: 
- Caso algum museu ou outro local turístico esteja fechado por motivos de força maior, os passeios poderão ser 

substituídos por outras atividades ou visitas a outros locais. 
- Limite de 2 bagagens de até 23 kg cada, nos voos internacionais. 
- Limite de 1 bagagem de até 20 kg nos voos domésticos no Japão. 
- Aconselhamos que os passageiros levem roupas adequadas para inverno rigoroso. 
 
Pacote Inclui: 
- Passagem aérea em classe econômica, com United Airlines: São Paulo / Chicago / Tóquio/ Chicago / São Paulo. 
- Passagem aérea doméstica, em classe econômica, para os trechos: Tóquio/ Sapporo / Tóquio. 
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares, em apartamentos de categoria standard. 
- Refeições conforme descritas, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar. 
-  Guia acompanhante saindo do Brasil falando português, e guia local falando português ou espanhol. 
- Traslados e passeios (exceto opcionais), conforme descritos. 
- Seguro de viagem de 14 dias (válido até 75 anos, acima dessa idade haverá custo adicional e/ou redução da cobertura). 
 
Pacote Não Inclui: 
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível. 
- Despesas com vistos e documentações. 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 

 
 

Hotéis previstos ou similares 

Cidade Noites Hotel 

Tóquio 1 Grand Nikko Tokyo Daiba 

Sapporo 2 Sapporo Tobu Hotel 

Obihiro 1 Tokachigawa Onsen Daiichi Hotel 

Abashiri 1 Abashirikoso 

Sounkyo 1 Sounkyo Choyotei 

Asahikawa 1 Asahikawa Grand Hotel 

Sapporo 1 Sapporo Tobu Hotel 

Tóquio 2 Grand Nikko Tokyo Daiba 

 
 
 
 
 



  

PARTE AÉREA + TERRESTRE 
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 15 participantes 

Validade DUPLO/ TWIN SUPLEMENTO SINGLE Forma de pagamento 

2018 6.620,00 850,00 Conforme descrito abaixo 

 

VOOS DO ROTEIRO 

Voos Data Origem Destino 
Horário  
de Saída 

Horário de 
Chegada 

UA 844 01.02.2018 São Paulo Chicago 23h55 07h10 (+1) 

UA 881 02.02.2018 Chicago Tóquio (Narita) 12h25 16h55 (+1) 

UA 882 13.02.2018 Tóquio (Narita) Chicago 18h45 15h40 

UA 845 13.02.2018 Chicago São Paulo 20h50 11h40 

 
Informações Gerais: 

Reservas e pagamento terrestre (GRUPOS): 
* Para reservas, é necessário sinal de USD300.00 por pessoa, cópia digitalizada dos passaportes válidos e condições gerais 
assinadas; 
* O saldo deve ser quitado até 95 dias antes do embarque. 

Formas de pagamento:  
- À vista em dinheiro ou depósito; 
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 4 vezes sem juros nos cartões 
Visa ou Mastercard. 
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento. 

Observações Importantes: 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo; 
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo; 
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser 
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque; 
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas 
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem prévia; 
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote. 

** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os 
lugares estão sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. ** 


