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Título: O tempo voa quando você está em OGASAWARA. 

Frase-chave: Um paraíso em Tóquio. Apenas 24 horas de viagem por mar. 

 

Atrações da Ilha 
1) Céu azul, águas claras e areia branca. Ogasawara é uma ilha tropical em Tóquio. O hibisco está em plena 
floração durante todo o ano. A ilha tem um clima confortável, com baixa humidade e quente. A temperatura anual 
varia de 18 a 28 graus Celsius, o que te permite nadar no mar desde o início do ano. O oceano em um dia ensolarado 
é uma beleza deslumbrante. O céu azul, as águas claras e a areia branca criam uma paisagem de cartão postal. O 
tempo voa quando você simplesmente aproveita as belas vistas do oceano. 
2) Galápagos do Oriente. Quando você vai para Ogasawara, você experimentará uma natureza variada e única. 
Uma variedade de animais vive na ilha. Há baleias, golfinhos, tartarugas, morcegos-da-fruta, caranguejos-eremita 
terrestres (okayadokari) por exemplo. A ilha também é um tesouro de plantas raras, como screwpines (takonoki) e 
fetos arbóreos (maruhachi). Quando você mergulha no oceano, você encontrará muitos peixes tropicais, 
leões-marinhos coloridos, grandes pepinos-do-mar, ouriços-do-mar com formas únicas, e assim por diante. A ilha é 
Patrimônio da Humanidade! 
3) Viagem: Uma jornada emocionante e impressionante. A única maneira de ir a Ogasawara é através de uma 
viagem marítima. O novo Ogasawara-Maru é um navio que está em serviço desde 2016. Você pode estar aflito em 
ter que passar 24 horas dentro de um navio, mas não se preocupe! A viagem lhe dará um tempo maravilhoso. Você 
pode passear pelo navio e você irá admirar a vista do oceano, do pôr do sol e do nascer do sol direto do convés. Você 
poderá até avistar peixes-voadores. Portanto, esqueça o estresse da vida diária e passe um tempo relaxante na viagem. 
Quando o navio chega à ilha, começa a interação entre você e os moradores locais. Já que o navio funciona apenas 
uma vez por semana, a chegada dos passageiros é um grande evento para os moradores da ilha. Você vai ficar 
impressionado com a hospitalidade e a amizade das pessoas da vila.  
 
 

Esquerda. Laguna Ogi-Ike, em Minami-Jima. Nós vimos um túnel no rochedo no belo oceano. 
Meio. Uma tartaruga-marinha que se perdeu na terra. Ajudamos a fazê-la retornar ao mar. 
Direita. Chegado do navio Ogasawara-Maru no porto de Futami. É um grande evento. 


