Havaí Fly & Drive – 11 dias

Destinos: Oahu, Kauai, Hawaii, Maui

Saídas: diárias.

ROTEIRO
1º DIA: OAHU
Na chegada a Waikiki, recepção com tradicional colar de flores e orientações do receptivo local. Traslado ao hotel, para
acomodação por 3 noites. Restante do dia livre.
- Acomodação categoria superior: Aston Waikiki Beach em quarto tipo Partial Ocean View ou similar
- Acomodação categoria luxo: Hilton Waikiki Beach Hotel em quarto tipo City View com café da manhã ou similar
2º DIA: OAHU
Retirada do carro na locadora e início da viagem pelo Havaí.
Sugestão: passeio pela costa leste de Oahu para conhecer: Diamond Head; Kahala, a “Beverly Hills do Havaí”; Hanauma
Bay; Waimanalo e o mirante Nuuanu Pali.
Recomendamos: uma parada no Sea Life Park para uma primeira impressão da fabulosa variedade de peixes coloridos,
golfinhos, focas, tubarões e baleias típicos desta região.
3º DIA: OAHU
Sugestão para este dia: passeio de meio dia dirigindo pela parte norte da ilha, parando no Arizona Memorial, em Pearl
Harbor.
Durante este passeio histórico, é possível embarcar no USS Missouri, o encouraçado no qual foi assinado o tratado de fim
da Segunda Guerra Mundial.
Continuando através do centro da ilha, um ponto sugerido é o Polynesian Cultural Center, a maior exposição histórica da
Polinésia no mundo.
4º DIA: OAHU / KAUAI – AÉREO
Devolução do carro em Waikiki e traslado ao aeroporto de Honolulu para um breve voo de 20 minutos a Lihue, na costa
leste de Kauai.
Depois da retirada do carro, condução até o hotel para acomodação por 2 noites.
Recomendamos: uma breve passagem pelo litoral norte. O pôr-do-sol na Hanalei Bay, em Princeville, é inesquecível.
- Acomodação categoria superior: Aston Aloha Beach em quarto tipo Garden View ou similar
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- Acomodação categoria luxo: Courtyard By Marriott Kauai Beach Hotel em quarto tipo
Garden View com café da manhã ou similar

5º DIA: KAUAI
Nesta manhã, após o café da manhã, uma forma incrível de conhecer Kauai é em um passeio de helicóptero ao redor da
ilha até a costa de Na Pali. Esta costa é inacessível de carro e é, com certeza, um dos pontos imperdíveis da ilha.
Mais tarde, recomendamos dirigir pela costa sul até o Waimea Canyon, o “Grand Canyon do Pacífico”, retornando para
um passeio de meio dia ao rio Wailua para ver o Fern Grotto.
6º DIA: KAUAI / HAWAII, REGIÃO DE KONA – AÉREO
Depois de devolver o carro alugado no aeroporto de Lihue, embarque no voo a Kona, na parte oeste da ilha de Hawaii.
Sugestão: com o carro alugado, recomendamos passar pela aldeia de pescadores de Kailua. É possível estender até City of
Refuge antes do jantar e do check-in no hotel. Acomodação por 3 noites.
- Acomodação categoria superior: Royal Kona Resort em quarto tipo Standard Room ou similar
- Acomodação categoria luxo: Courtyard By Marriott King Kamehameha Kona Beach Hotel em quarto tipo Standard View
com café da manhã ou similar
7º DIA: HAWAII
Sugestão: planejar um passeio de dia inteiro passando pela rota sul a Hilo e aproveitar o Hawaii's Volcano National Park.
Fazendas de café e macadâmia podem ser visitadas ao longo do percurso.
Recomendamos: uma passagem por Hilo e, talvez, uma parada num orquidário antes de seguir pela rota ao norte, na
costa de Hamakua. Uma parada na cidade de Waimea é imprescindível e a descida pela rodovia de Kailua a Kona é a que
possui a vista mais cênica na costa oeste de Hawaii e Kailua.
8º DIA: HAWAII
Este dia está reservado para as diversas atividades aquáticas que Kona pode oferecer: o passeio Fairwinds Snorkel pela
histórica Kealakekua Bay ou uma excursão no Atlantis Submarine; pesca em alto mar; mergulho scuba; golfe; compras.
9º DIA: HAWAII / MAUI – AÉREO
Manhã livre.
À tarde, devolução do carro e embarque no voo com destino a Maui. Na chegada a Maui, com o carro alugado, condução
apreciando a vista cênica da ilha ao hotel. Acomodação por 2 noites.
- Acomodação categoria superior: Kaanapali Ocean Inn em quarto tipo Standard Special ou similar
- Acomodação categoria luxo: Kaanapali Beach Hotel em quarto tipo Garden View com café da manhã ou similar
10º DIA: MAUI
Hoje, será possível dirigir e fazer um passeio de meio dia ao topo do Mt. Haleakala, um vulcão adormecido de 3.000
metros, que ocupa boa parte da costa leste da ilha de Maui.
À noite, sugerimos um jantar em cruzeiro na cidade de Lahaina ou, durante os meses de inverno, um cruzeiro ao pôr-dosol para observar baleias.
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Se preferir um passeio de dia completo, dirigindo, no retorno do Mt. Haleakala é possível
continuar na rodovia a Hana.
11º DIA: MAUI
Recomendamos passar este dia fazendo as últimas compras e tomando um banho de sol.
Ida ao aeroporto para devolução do carro e embarque.

SERVIÇOS:
NESTE ROTEIRO INCLUI:
- Passagem aérea interilhas Oahu / Kauai / Hawaii / Maui, em classe econômica;
- Acomodação por 3 noites em Oahu, com taxas;
- Acomodação por 2 noites em Kauai, com taxas;
- Acomodação por 3 noites em Hawaii, com taxas;
- Acomodação por 2 noites em Maui, com taxas;
- Aluguel de carro com seguro básico LDW e taxas;
- Para ocupação single, um carro econômico compacto, com ar condicionado;
- Para ocupação dupla com mais um ou dois adultos, um sedan full size, com ar condicionado;
- Para ocupação dupla com mais uma ou duas crianças, um sedan mid-size, com ar condicionado.

NESTE ROTEIRO NÃO INCLUI:
- Passagem aérea internacional entre Brasil e EUA;
- Taxas de embarque e combustível;
- Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro;
- Despesas com documentação e vistos consulares;
- Seguro viagem;
- Excesso de bagagem;
- Passeios opcionais;
- Refeições não mencionadas como incluídas;
- Antecipação no horário de chegada (early check in);
- Prorrogação no horário de saída (late check out);
- Gorjetas para carregadores de malas nos aeroportos e hotéis;
- A tradicional gorjeta ao guia e/ou motorista, a critério de cada passageiro;
- Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas alcoólicas, alimentação extra, gorjetas, consumo de
minibar e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos.
Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485
Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br
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