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O Paraíso Havaiano 
08 Dias / 07 Noites 

Saída: Diárias 

27 anos de experiência e qualidade! 

A ilha de Oahu é a principal ilha do Havaí, onde se encontra sua capital Honolulu. A ilha de Maui é conhecida por suas 
belas praias e natureza. Essa é a ilha mais badalada do arquipélago, onde os famosos tem casas de veraneio. 

 
1º Dia – ... / Honolulu 
Chegada na ilha de Oahu, em Honolulu a capital do Havaí, recepção e traslado ao hotel. 
 

2º Dia – Honolulu  
Pela manhã faremos um city tour para conhecer os principais pontos turísticos da capital do Havaí como o Parque 
Kapiolani, o vulcão Diamond Head, o Palácio da Rainha Iolani e outros. Conheça essa moderna cidade, onde a natureza 

se mescla em harmonia com a modernidade. Uma cidade limpa e segura com fortes influências do Oriente e Ocidente. 
Conheça bairros residenciais onde foram filmadas produções como Magnum ou Hawaii 5.0. Visita ao distrito financeiro 
com seus modernos edifícios e a parte histórica da cidade com sua sede política. Retorno ao Hotel. Hospedagem. 
 
3º ao 4º Dia – Honolulu 
Dias livres para atividades independentes. Hospedagem. 
 

5º Dia – Honolulu / Maui 
No horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Maui. Chegada, recepção e traslado 
ao hotel. A ilha de Maui é muito conhecida por suas belíssimas praias e natureza. Hospedagem. 
 
6º Dia – Maui 

Pela manhã faremos um passeio para conhecer o povoado de Wailuku e as plantações de cana de açúcar. Visitaremos 

também Iao Needle localizado no parque de Valle Iao , a região costeira no sul da ilha e visita ao antigo povoado de 
Lahaina .  Retorno ao hotel e hospedagem. 
 
7º Dia – Maui 
Dia livre para atividades independentes. Hospedagem. 
 
8º Dia – Maui / ... 

No horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque de retorno e fim dos nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 



 

 

(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

 

HOTÉIS PREVISTOS  

Opção Ilha Noites Hotel Acomodação Categoria 
Regime de 

alimentação 

01 

Oahu 04 Hyatt Place City View Primeira Café da manhã 

Maui 03 
Royal Lahaina 

Resort 
Tower Standard Primeira - 

02 

Oahu 04 
Hilton Hawaiian 

Village 
Resort View 

Primeira 
Superior 

- 

Maui 03 Sheraton Maui Resort View Room 
Primeira 
Superior 

Café da manhã 

03 

Oahu 04 The Kahala Dolphin Lanai Luxo Café da manhã 

Maui 03 Sheraton Maui Resort View Room 
Primeira 

Superior 
Café da manhã 

04 
Oahu 04 Royal Hawaiian Historic Room Luxo Café da manhã 

Maui 03 Fairmont Kea Lani Garden Suite Luxo Café da manhã 

 

PARTE TERRESTRE 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Validade 
Por pessoa em US$ Por pessoa em R$ 

QUARTO DUPLO 
QUARTO 

INDIVIDUAL 
QUARTO DUPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

01 

01Abr a 31Mai'18 1.825 3.421 6.059 11.358 

 05Ago a 05Dez'18 1.900 3.572 6.308 11.859 

11 a 23Dez'18 1.884 3.538 6.255 11.746 

01Jun a 04Ago'18 1.917 3.605 6.364 11.969 

02 

 

24Fev a 31Mar'19 2.268 4.189 7.530 13.907 

03 a 12Jan'19 2.348 4.347 7.795 14.432 

13Jan a 23Fev'19 2.229 4.111 7.400 13.649 

03 
 

01Abr a 16Jun'18 2.830 5.312 9.396 17.636 

17Jun a 12Ago'18 2.910 5.470 9.661 18.160 

13Ago a 16Nov'18 2.791 5.234 9.266 17.377 

04 

22Nov a 21Dez'18 3.417 6.366 11.344 21.135 

01Abr a 16Jun'18 3.142 5.814 10.431 19.302 

17Jun a 12Ago'18 2.942 5.415 9.767 17.978 

13Ago a 16Nov'18 3.170 5.870 10.524 19.488 

À incluir imposto 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração sem aviso 
prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano e Real considerando o câmbio de US$ 1 = 3,32 da data de 
07/02/2018 e estão sujeitos à variação cambial 
 

PASSEIOS OPCIONAIS – (mínimo 2 passageiros) 

Serviço regular com guia local em idioma inglês 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Ilha Passeio Descrição 
POR 

PESSOA 

US$ 

POR 
PESSOA 

R$ 

Oahu 
Passeio para 

ver 
golfinhos 

Se encante com esses inteligentes animais. O passeio 
acontece na costa oeste da ilha. O passeio inclui almoço. 

138 458 

Oahu 

Cruzeiro em 

Makani ao 
entardecer 

com jantar 

O barco sai desde Kewalo Basin e navega pela costa de 

Waikiki. Passeio realizado no barco Makani. 

Inclui jantar e traslados de chegada e saída. 

Saída: 17h00 Duração aproximada de 2h 

142 471 

Oahu 
Luau 

Paradise 
Assista à um lindo espetáculo da cultura polinésia. Você 

será recebido com um coquetel Muai Tai e poderá observar 
143 474 
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Cove artesanatos locais, aprender a técnica local de pesca e a 
cozinhar pratos típicos da região. Delicie-se com um jantar 

com comida, dança e música havaiana. 

Inclui traslados de chegada e saída. Assentos laterais e 
jantar com comida típica havaiana. 

Saída: aproximada 15h00 e retorno ao seu hotel 

aproximadamente às 21h00. 

Maui 

Tour ao 
amanhecer 
em cima do 

Vulcão 
Haleakala 

A mais de 3.500m de altura você poderá observar um dos 

amanheceres mais bonitos e românticos de toda sua vida. 
Sem dúvida uma lembrança que ficará gravada para 
sempre. Este tour oferece café e petiscos em cima do 

Vulcão. É recomendado levar roupas para o frio, já que 
nessa altitude a temperatura pode chegar a -6oC antes do 

nascer do sol. 
Duração das 02h00 as 11h30.  

Não oferecido às segundas-feiras. Esse tour não é 

recomendado para todos. Favor consulte-nos. 

214 710 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração sem aviso 
prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano e Real considerando o câmbio de US$ 1 = 3,32 da data de 
07/02/2018 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

O que inclui: 
- 07 (sete) noites de hospedagem nos hotéis previstos – check in: 15h00 e Check out: 11h00; 
- Passagem aérea em classe econômica no trecho Honolulu / Maui a ser emitido e entregue pelo fornecedor local; 
- Regime de alimentação incluído conforme descrito na tabela de hotéis; Para as opções sem informação, não estão 
incluídas refeições; 

- Traslados regulares de chegada e saída com serviços em espanhol, conforme mencionado no roteiro; 
- Passeios em serviço regular com acompanhamento de guia falando espanhol; 
- Seguro viagem válido por 08 (oito) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 anos de idade. 
Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque e governamentais; 
- Gorjetas; 

- Alimentação (exceto as mencionadas no que inclui); 
- Taxas do resort que devem ser pagas localmente: 
 *OAHU – Hyatt Place - Resort fee de US$ 37,70 por quarto por noite 
 *OAHU – Hilton Hawaiian Village- Resort fee de US$ 36,65 por quarto por noite 
 *MAUI – Sheraton Mau i- Resort fee de US$ 26,04 por quarto por noite 
 *MAUI – Fairmont Kea Lani - Resort fee de US$ 39,58 por quarto por noite 
- Bebidas durante as refeições; 

- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados); 
- O que não estiver especificado como incluído. 

 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia. 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 

· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  

 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  

Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia; 
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· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de 

Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços 

Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  

 
Dados bancários 

Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 
Observações Importantes: 
- Verifique a cobertura do Seguro de Viagem incluído no pacote.  

- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  

- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 

passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais. 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
 

DOCUMENTOS IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

ESTADOS UNIDOS 

                

         PASSAPORTE 
 

 
  

Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao 
Brasil 

VISTO 
  

Deve ser providenciado com antecedência no Brasil 
diretamente nos Consulados dos Estados Unidos. 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 
VACINA CONTRA FEBRE AMARELA  

 

 - obrigatório |  - não obrigatório 
 
 


