
 
 
 
 

 

  

  CONVENÇÃO INTERNACIONAL 
      Viagem de 4 a 13 Junho 2020 

 

 

Desde           € 2.490,00 
● Avião ida e volta a Honolulu (incluindo taxas € 300,00 a reconfirmar ) 
●  Hotel 4**** 
●  Transfer de chegada e partida 
● Pequeno Almoço diário 
● Seguro de Assistência em Viagem 
● Tour de dia inteiro pela ilha de Oahu 

 
Programa Post Convenção  €  1.900,00 

 
 
 
 

BOOKING TRAVEL ● Rua Fernando Lopes Graça, 10 A Telheiras Norte ● Lisboa ● wwww.viagens-booking.com ● 
m.diasantunes@viagens-booking.com ● 213 16 12 59 ● 962 49 72 03 ● RNAVT 1951 

 
 
 
 
 
 

 

Lugares 
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Arquipélago do Hawaii 

https://www.riconvention.org/pt
mailto:m.diasantunes@viagens-booking.com


 

 

  

  CONVENÇÃO INTERNACIONAL 
      Viagem de 4 a 13 Junho 2020 

 

O Hawaii é um dos 50 estados dos Estados Unidos. Trata-se de um arquipélago no meio do Oceano Pacífico, podendo 
ser considerado o estado norte-americano mais isolado em relação ao resto do país. A sua capital e maior 
cidade, Honolulu, localiza-se a mais de 3100 km de qualquer outro Estado norte-americano. O Hawaii é o Estado 
mais meridional de todo o país, sendo considerado parte dos Estados do Pacífico. Sua economia está baseada 
fundamentalmente no turismo. Barack Obama é o único presidente dos Estados Unidos nascido neste estado. O 
arquipélago que forma o Hawaii é conhecido historicamente pelo nome de 'Ilhas Sanduíche' ("Sandwich Islands"). Era 
povoado por polinésios, sendo que a região era governada por vários chefes polinésios locais, até 1810, 
quando Kamehameha I centralizou o governo do arquipélago, e instituiu uma monarquia. O Hawaii é o único Estado 
dos Estados Unidos cujos nativos utilizaram a monarquia como forma de governo. Em 1894, o arquipélago tornou-se 
uma república, e quatro anos depois, em 1898, foi invadido militarmente e anexado pelos Estados Unidos, tornando-se 
um território norte americano em 1900. Desde então, grande número das pessoas com ascendentes europeus, vindos 
de outras partes do país, bem como imigrantes asiáticos, instalaram-se no Hawaii, dando à população local um aspecto 
altamente multicultural. A base naval norte-americana de Pearl Harbor foi atacada por aeronaves da Marinha Imperial 
Japonesa, em 7 de dezembro de 1941. O ataque fez com que os Estados Unidos entrassem oficialmente na Segunda 
Guerra Mundial. Mais de 2400 pessoas morreram no ataque. Em 21 de agosto de 1959, o Havaí tornou-se o 50.º e último 
Estado a entrar à União. 

Em Honolulu o visitante encontrará belezas naturais, aventura e descontração. A capital do Hawaii, onde irá ter lugar a 
Convenção do Rotary International de 2020 de 6 a 10 de Junho, alberga ainda alguns museus verdadeiramente 
fascinantes. Por isso, se está a planear fazer sobretudo praia ou participar em algum beberete, assegure-se de que 
disporá também de tempo suficiente para visitar alguns deles. Conheça algo sobre a história das Ilhas do Hawaii 
visitando o Museu “Bernice Pauahi Bishop” (dê uma olhadela), no qual está a maior colecção do Mundo de artefactos 
culturais da Polinésia e de espécimes de história natural. Vá admirar a arte do Hawaii, incluindo as gravuras em madeira 
de origem japonesa e europeia e as serigrafias e desenhos americanos no Museu da Arte de Honolulu . Dê uma volta 
pelo Palácio Iolani, que foi outrora a residência oficial dos Governadores do Reino do Hawaii e alberga uma colecção de 
artefactos que vão desde baixelas em vidro a condecorações militares. Recorde todos aqueles que sacrificaram a vida 
na guerra e pense no desígnio do Rotary na construção da paz mundial no Memorial Nacional de Pearl Harbor”  e no 
Memorial do “USS Arizona. Planeie a sua visita e faça sem demora a reserva dos seus bilhetes antes de partir para o 
Hawaii (haverá ainda alguns ingressos extra). Hank Sartin (autor) 
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Programa de viagem 

 
               

1º. Dia  |  4 Junho (Quinta)  :  LISBOA / LONDRES 
Comparência no Aeroporto de Lisboa pelas 15h45 para formalidades de embarque, assistidas por um Delegado 
de Booking Travel, e partida às 18h45 em avião da British Airways - voo BA503 - com destino a Londres. Chegada 
pelas 21h20. Transferência em Suttle Service (não incluído) para o Novotel Heathrow. Alojamento. 
 

2º. Dia  | 5 Junho (Sexta)  :  LONDRES / LOS ANGELES / HONOLULU 
Transferência em Shuttle Service (não incluído) para o Aeroporto para formalidades de embarque e partida às 
09h50 em avião a British Airways – voo BA 283) com destino a Los Angeles (refeição servida a bordo). Chegada 
pelas 13h05 (hora local -8 que em Londres e Lisboa). Mudança de avião e continuação às 16h55 em avião da 
American Airlinews – voo AA1480 – com destino  Honolulu (refeição servida a bordo). Chegada pelas 20h20 (hora 
local -11 que em Lisboa e -3 que em Los Angeles). Assistência e transporte em viatura privada para o Shoreline 
Hotel Waikii 4**** Alojamento. 
 
do 3º. Ao 8º. Dias  :  ESTADIA EM HONOLULU 
Alojamento no Hotel em regime de Alojamento e Pequeno Almoço diário. Dias inteiramente para participar na 
Convenção de Rotary International e ou visitas e passeios de gosto pessoal. 
 
9º. Dia  |  11 Junho (Quinta)  :  TOUR Á VOLTA ILHA OAHU 
As panorâmicas mais cênicas e culturais de Oahu. Tour de 120 milhas ao redor da bela ilha de Oahu durante este 
passeio veja e experimente alguns dos muitos marcos naturais e culturais que a ilha tem para oferecer. Da costa 
sul, com vistas de longo alcance do Oceano Pacífico até a costa de barlavento cercada pela imponente Cordilheira 
de Koolau, bem como a famosa costa norte, onde as ondas batem nas praias de areia branca imaculadas. Hanauma 
Bay Lookout - formada dentro de um cone vulcânico, a Baía de Hanauma é um ecossistema preservado vivo com 
vida marinha nativa. Um local popular para mergulho, a tigela curva de Hanauma Bay, é visível a partir bem longe 
O nosso motorista fará todos os esforços para efectuar uma breve paragem para observar a Baía, mas depende 
do situação do tráfego momentâneo. Halona Blowhole - a brisa do oceano empurra as ondas para a caverna abaixo 
e um buraco na formação rochosa age como um geiser atirando jactos de spray de água do mar para o ar. Nuuanu 
Pali Lookout - local da Batalha de Nuuanu em 1795, onde o Rei Kamehameha I uniu vitoriosamente Oahu sob seu 
domínio. A batalha épica custou a vida de centenas de guerreiros que caíram dos penhascos do Pali. Um dos mais 
impressionantes cenários de Oahu, o Nuuanu Pali Lookout oferece vistas amplas da Costa de Barlavento. 
(Observação: na eventualidade do Nuuanu Pali Lookout se encontrar com a estrada de acesso encerrada, o tempo 
adicional será gasto nas outras paradas). Byodo-In Temple - uma réplica de um modelo em Uji, no Japão, Byodo-
In está aninhado no vale ao longo da Cordilheira de Koolau. Byodo-In comemora os primeiros imigrantes japoneses 
que chegaram ao Hawaii e é milagrosamente construído inteiramente sem pregos. A admissão está incluída neste 
oásis exuberante, onde os hóspedes costumam tocar o sino sagrado e ver a vida selvagem local, que inclui cisnes 
negros, carpas e pavões. Kualoa Ranch - uma reserva natural privada de criação de gado. Kualoa é um local popular 
para filmagens na costa de barlavento, onde Jurassic Park, Hawaii Five-O e Godzilla foram filmados. Este passeio 
termina para um delicioso almoço buffet. A entrada está incluída no passeio de carro eléctrico “Legends & Legacy”; 
um passeio narrado que leva os hóspedes a alguns dos antigos locais havaianos de Kualoa. O chapéu de Chinaman 
- uma ilhota em Kaneohe Bay apropriadamente chamado de chapéu em forma de cone usado por imigrantes 
chineses. O Chapéu do Chinaman é facilmente visto da costa perto de Kualoa no lado de barlavento de Oahu. Dole 
Plantation - uma breve paragem na casa da história do abacaxi e da agricultura no Hawaii. Teremos apenas tempo 
suficiente para um passeio pela loja de campo de Dole, onde taças de famosos e frios DoleWhip estão à venda. 
Depois da visita iniciamos o nosso regresso a Honolulu e ao nosso hotel. 
 
10º. Dia |  12 Junho (Sexta)  :  HONOLULU / LOS ANGELES / LONDRES 
Transporte em viatura privada para o Aeroporto de Honolulu para formalidades de embarque e partido às 07h10 
em avião da American Airlines – voo AA1480 – com destino a Los Angeles. Chegada pelas 15h45 (hora local +3 que 
Honolulu). Mudança de avião e continuação às 21h35 em avião da Birtish Airways – voo BA268 – com destino a 
Londres (refeição servida a bordo). 
 

11º. Dia | 13 Junho (Sábado)  :  LONDRES / LISBOA 
Chegada ao Aeroporto de Londres pelas16h05 (hora local +11 que em Los Angeles). Mudança de avião e 
continuação às 20h25 em avião da British Airways - voo BA504 - com destino a Lisboa. Chegada ao Aeroporto 
Humberto Delgado pelas 23h10. 
 
Fim da Viagem 
  



Preços por pessoa (mínimo de participantes): 
 

Tipo Alojamento > nº. participantes Moeda 25 20 15 10 

- Quarto Duplo EUR 2.490,00 2.500,00 2.520,00 2.545,00 

- Quanto Individual EUR 3.340,00 3.350,00 3.370,00 3.395,00 

 
Os Preços incluem: 

 
 

• 
 
 

Passagem aérea, classe Turística, Lisboa / Londres / Los Angeles / Honolulu / Los Angeles / Londres / Lisboa 

• Direito ao transporte de uma mala de porão até 23 Kgs 

• Direito ao transporte de um volume de cabine até 8 Kgs 

• Estadia de uma noite no Novotel Heathrow (Londres) 

• Estadia de Sete noites no Shoreline Hotel Waikiki 4**** 

• Pequeno Almoço diário no Hotel 

• Transporte em viatura privada Aeroporto / Hotel / Aeroporto em Honolulu 

• Tour de dia inteiro, incluindo Almoço,  à volta da Ilha de Oahu, onde se situa Honolulu 

• Seguro de Assistência em Viagem no valor de EUR 30.000,00por pessoa 

• Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível no valor de EUR 300,00 actualizável à data emissão dos bilhetes 

• IVA à taxa legal 

 
Os Preços não incluem: 

 
 

• 
 
 

Transporte Aeroporto / Novotel / Heathrow / Aeroporto – utilizar o shuttle bus 
• Pequeno Almoço no Novotel Heathrow devido à saída madrugadora 
• Inscrição para participar na Convenção de Rotary International 
• Transporte Shoreline Hotel Waikiki / Local da Convenção / Shoreline Hotel Wiakiki, situado a 1,3 milhas 
• Possíveis taxas hoteleiras locais 
• Custos de autorização de entrada nos Estados Unidos da América, a obter na net. 
• Em geral, tudo o que não se encontrar contemplado na rubrica “Os Preços incluem” 

 
 

Programa Post Convenção 
 

Visitando as ilhas de Kauai, Big Island (Hawaii) e Maui 

 

10º. Dia | 12 Junho (Sábado) : Honolulu / Lihue (Ilha de Kauai) 
Pequeno Almoço no hotel e transporte par o Aeroporto para formalidades de embarque e partida às 10h50 
em avião da Hawaiian Airlines – voo HA233 – com destino a Lihue. Chegada pelas 11h31. Assistência e 
transporte para o Kauai Shores Hotel 4**** ou similar. Alojamento. Resto de dia livre para passeios e visitas 
de gosto pessoal. 
 
11º. Dia | 13 Junho (Domingo) :  Tour de 8 horas a Waimea Canyon e ao Rio Wailua 
Após o Pequeno Almoço no hotel, inicio de um passeio cénico altamente personalizado, totalmente narrado 
e com imensas paragens para que você aproveite ao máximo o seu dia capturando tudo o melhor de Kauai 
desde o famoso Grand Canyon do Pacífico, até os locais dos sets de filmagem. Uma verdadeira viagem ao 
Rrio Wailua com uma visita à Gruta da Samambaia, onde ouvirá uma interpretação memorável Canção  "The 
Hawaiian Wedding". Desfrfute das belas paisagens a partir do Miradouro Opaekaa e das Cataratas de 
Hanapepe. Tempo para Almoço (não incluído). Concluiremos este magnifico tour com o Cruzeiro pelo Rio 
Wailua. Regresso ao Hotel pelas 15h30. 
 
12º. Dia | 14 Junho (Segunda) : Lihue / Kailua-Kona (via Honolulu) - Big Island / Hawaii 
Pequenop Almoço no0 hotel e transporte para o Aeroporto para formalidades de embarque. Partida às 10h55 
em avião da Hawaiian Airlines – voo HA194 – com destino a Honalulu. Chegada pelas 11h28. Mudança de 
avião e continuação também em avião da Hawaiian Airlines – voo HÁ 268 – às 11h55 com destino a Kailua-
Kona. Chegada pelas 12h42. Assistência e transporte para o Royal Kona Resort 4****. Alojamento. Resto de 
dia livre para actividades de goto pessoal. 
 
 
 



 
13º. Dia | 15 Junho (Terça) : Tour de dia inteiro à volta da Ilha 
Saida, bem cedo (06h15) para um tour para conhecer uma ilha de maravilhosa e de  belezas diversificadas - 
a Ilha Grande (Hawaii) tem de tudo, desde o vulcão a praias de areia preta, campos agrícolas ricos, terras 
agrícolas e florestas tropicais. Este tour altamente informativo é totalmente narrado por guias e motorista 
profissionais. Desfrute de um passeio panorâmico de 260 milhas incluindo a Baía de Kealakekua, plantações 
de café, Lugar de refúgio (taxa de admissão não incluída), a praia de areia preta de Punaluu, fábrica de 
macadâmia e orquidário. Visitamos o incrível Parque Nacional dos Vulcões (entrada não incluída), a Cratera 
Kilauea Iki, o Observatório Volcânico, os penhascos a vapor e o Thurston Lava Tube, Quedas de Água Arco 
Iris, Plantações de cana de açúcar, a Costa Hamakua, o distrito de Waimea, etc. regresso ao hotel pelas 17h30. 
 
14º. Dia | 16 Junho (Quarta) : Kailua-Kona / Kahului (ilha de Maui) 
Pequeno Almoço no hotel. Tempo livre. Em hora a informar localmente transporte para o Aeroporto para 
formalidades e partida  às 11h55 em avião da Hawaiian Airlines – voo HA268 – com destino a Kahului. 
Chegada pelas 12h42. Assistência e transporte para o Kaanapali Ocean Inn Hotel 4**** ou similar.  
Alojamento. De tarde, tour ao Vulcão Haleakala, Maui, Hawaii. Elevando-se a mais de 10.000 pés do nível do 
mar, Haleakala é conhecida por sua beleza crua e cenário único - levando Mark Twain a escrever que sua 
visita de 1866 a este vulcão adormecido foi "... o espetáculo mais sublime que já testemunhei" e "...  a 
lembrança disso permanecerá comigo para sempre. " Visitamos os jardins de flores de Maui do interior e as 
raras plantas de espada de prata, uma das poucas plantas que conseguem sobreviver nesse ambiente hostil. 
Visitamos o distrito de Kula, o Puu Ulaula Overlook, o Haleakala Visitor Center e o Parque Nacional. 
Recomenda-se usar sapatos quentes e confortáveis, as temperaturas são de 20 a 40 graus F. Serviço de café 
e doces de cortesia. Destaques do nosso tour:  Distrito de Kula, Parque Nacional de Haleakala (taxa de 
admissão incluída), Cratera de Haleakala; Puu Ulaula Overlook; Haleakala Visitor Centre; Plantas raras de 
Silvers word. Regresso ao hotel ao final do dia. 
 

15º. Dia | 17 Junho (Quinta) : Kahlului / Honolulu 
Pequeno Almoço no Hotel. Manhã e principio de tarde livres para actividades de gosto pessoal: passeios, 
visitas, compras fotos, etc. etc. Em hora a informar localmente transporte para o Aeroporto para 
formalidades de embarque e partida às 19h18 em avião da Hawaii Airlines – voo HA339 – com destino a 
Honolulu. Chegada pela 19h53. Assistência e transporte para o Shoreline Hotel Waikii 4**** Alojamento. 
 
16º. Dia | 18 Junho (Sexta) : Honolulu / Los Angeles / Londres 
Transporte para o Aeroporto para formalidades de embarque e partida às 07h10 em avião da American Airlines – 
voo AA1480 – com destino a Los Angeles. Chegada pelas 15h45. Mudança de avião e continuação às 21h35, em 
avião da British Airways – voo BA 268 – com destino a Londres. Refeições servidas a bordo.  
 
17º. Dia | 19 Junho (Sábado) : Londres / Lisboa 
Chegada ao Aeroporto de Heathrow pelas 16h05. Mudança de avião e continuação às 20h15, também em avião 
da British Airways – voo BA 504 – com destino a Lisboa. Chegada pelas 23h00. 

 
Fim da Viagem 

 
Preços por pessoa (mínimo de 10 participantes): 

 
 

Tipo Alojamento > nº. participantes Moeda 10 
- Quarto Duplo EUR 1.900,00 
- Quarto Individual EUR 2.545,00 

 
Os Preços incluem 

 
 

• 
 
 

Passagem aérea, classe Turística, Honolulu / Lihue / Honolulu / Kailua-Kona / Kahului / Honolulu 

• Sem Direito ao transporte de bagagem de porão 

• Direito ao transporte de um volume de cabine até 8 Kgs 

• Estadia de Seis noites nos hotéis indicados ou similares 

• Pequeno Almoço diário nos Hotéis 

• Transporte em viatura privada Aeroporto / Hotel / Aeroporto em todas as ilhas 

• 
• 
• 

Tour de 8 horas a Waimea Canyon e ao Rio Wailua 
Tour de dia inteiro à volta da Ilha do Hawaii (Big Island) 
Tour ao Vulcão Haleakala, Maui 

• Seguro de Assistência em Viagem no valor de EUR 30.000,00por pessoa 



• Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível, actualizável à data emissão dos bilhetes 

• IVA à taxa legal 

 

Os Preços não incluem: 
 
• Possíveis taxas hoteleiras locais 
• Custos de autorização de entrada nos Estados Unidos da América, a obter na net. 
• Bagagem de porão nos percursos inter-ilhas (1) 
• Em geral, tudo o que não se encontrar comtemplado na rubrica “Os Preços incluem” 

 

(1) - Aconselhamos a levar consigo apenas a bagagem indispensável deixando a outra na Consigna do   
  Aeroporto de Honolulu.- 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

1. Quem pretender participar no Programa da Convenção e Post Convenção deverá somar os dois 
preços; 

 
2. O programa só é exequível com o mínimo de Dez (10) participantes 

 
3. Inscrições e primeiro pagamento até ao dia 30 Setembro 2019 

 
 
 

Condições Gerais 
 
 

ORGANIZAÇÃO  
A organização técnica desta viagem foi realizada por Booking 
- Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede na Rua 
Fernando Lopes Graça,, nº 10- A, Lisboa, contribuinte fiscal nº 
501145834, com o capital social de Euros 200.000,00, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 
sob o número 1196 e com o RNAVT 1951.  
 
INSCRIÇÕES 
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do valor 
total da viagem, devendo o pagamento restante ser 
efectuado de acordo com o seguinte esquema: 40% até 60 
dias antes da realização da viagem e os restantes 30% até 30 
dias antes da partida . A Agência organizadora reserva-se o 
direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não 
tenha sido efectuado nas condições acima mencionadas. 
 
TAXAS DE AEROPORTO 
Estão incluídas no preço (EUR 300,00) sujeito a actualização 
 
DESISTÊNCIAS 
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da via-
gem, terá de pagar todos os encargos  a que a desistência dê 
lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do preço 
da viagem. Quando seja caso disso, o cliente será 
reembolsado pela diferença entre a quantia já paga e os 
montantes acima referidos 
 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
A viagem constante deste programa está baseada num 
número mínimo de participantes, pelo que a Agência 
organizadora poderá cancelar a viagem, caso não venha a 
existir o número mínimo de participantes. 

 
 

ALTERAÇÕES 
Sempre que existam razões justificadas, a Agência organizadora 
poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de 
partida ou substituir qualquer dos  hotéis previstos por outros de 
categoria similar, sem que o cliente tenha direito a qualquer 
indemnização ou reembolso das quantias pagas. 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO AO PREÇO 
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos 
serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção do 
programa (Setembro 2019) pelo que estão sujeitos às alterações 
que resultem  de variações de custos nos transportes,  do 
combustível, dos hotéis, de direitos aduaneiros, impostos, taxas, 
flutuações cambiais, etc. Sempre que se verificar esta alteração, o 
cliente será imediatamente informado e convidado a, dentro do 
prazo que  lhe for fixado, aceitar o aumento verificado  ou anular  
a sua inscrição nos mesmos termos e condições  previstos na 
rubrica “ Desistências” 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier a 
ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial 
constante do programa da viagem, tem o cliente o direito de 
desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de todas 
as quantias pagas, ou, em alternativa, aceitar uma alteração e 
eventual variação do preço. 
 
RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem constante 
deste programa e emergentes das obrigações assumidas, encon-
tra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil, na 
Companhia de Seguros Generali e por uma caução no Turismo de 
Portugal  nos termos da legislação em vigor. 
               

 

BOOKING TRAVEL • Rua Fernando Lopes Graça, 10 A (Telheiras Norte) Lisboa • Portugal 
www.viagens-booking.com • RNAVT 1951 • 213 16 12 59 • m.diasantunes@viagens-booking.com 
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