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■　mengatur

Saat ini, kami sedang mengukur suhu di setiap fasilitas termasuk

bandara. Jika Anda demam, Anda tidak akan bisa naik ke pesawat,

jadi pastikan untuk menjaga kondisi fisik Anda sampai Anda kembali.

Resor pribadi Okuma malam Okinawa terbaik untuk pergi
dengan penerbangan langsung ANA. Perjalanan 2 malam

dan 3 hari untuk menghabiskan waktu aktif Okinawa!

11 September (Minggu) 10:00 Pertemuan Bandara Hiroshima

※Grup Innoshima berkumpul di Tempat Parkir Galangan Kapal Takuma pada pukul 8:30!

Alamat: 913 Okuma, Kunigami-mura, Kunigami-gun, Okinawa

井手大喜 部長/彩喜 ｳﾊﾞｲﾄﾞｩﾗﾊﾞｸﾙﾙｲｸｻﾝ

井手　大夢 ムハマドイファン

鎗屋　貴大 主任 レーミンニー
16

村上　寛武 工場長 ダンゴックホアン

≪参加者一覧≫

三谷　康胤 社長 池田龍彦 ｱﾘ ｱﾌｧﾝﾃﾞｨ

森　　泰之 部長 ラムタンロック
TOTAL

横山　　誠 主任 ドアンコンヤン

■　pembubaran
Dibubarkan setelah tiba di Bandara Hiroshima sekitar
pukul 18:30 pada 13 September

■　Penginapan Pantai & Resor Pribadi Okuma

■　jadwal 2022年9月11日～9月13日

■　Tujuan (Okinawa) Kunigami-Naha

■■■Catatan■■■

★　5ｔｈ　Anniversary　★

Perjalanan Karyawan Pembuatan Kapal Takuma ke-3



Takuma Shipbuilding Co., Ltd.

Takuma Shipbuilding Co., Ltd. dewasa　  15

Perjalanan Karyawan Ulang Tahun ke-5 anak　  1

Okuma Tomari 2 malam 3 hari untuk menghabiskan waktu Okinawa TOTAL　  16

日 年　　月　　日 曜　　日

3 2022/9/13 Selasa

Hari 3　　* Silakan menikmati prasmanan untuk sarapan di hotel.

Sarapan pagi di tempat sarapan mulai pukul 7:00 → 8:30 Berangkat dari hotel setelah check-out → 10:00

Churaumi Aquarium (free action)

→ 12:00 Makan siang di Mihama American Village → 13:30 Berangkat dari Mihama American Village

→ 14:30 Penyewaan kembali mobil → 15:00 Check-in Bandara Okinawa Naha → 16:25 ANA1862 (Okinawa Naha

→ Hiroshima)

→ 18:10 Tiba di Bandara Hiroshima → 18:30 Pembubaran Terima kasih atas bantuan Anda …

2 2022/9/12 Senin

Hari 2　　* Nikmati prasmanan di hotel untuk sarapan dan makan malam.
7:30 Sarapan di tempat sarapan → Persiapan istirahat → 8:50 Bertemu di teras laut pantai → 9:00 Berangkat

dengan kapal penjelajah
→ (Nikmati berlayar di lepas pantai Okuma) → 11:00 Kembali ke pelabuhan → Waktu bebas hingga tengah hari

→ 12:30 Berangkat untuk makan siang

(Nikmati Soki soba di restoran di luar hotel) → 13:30 Waktu bebas → 17:00 Turnamen golf Putt

→ 19:30 Makan malam di tempat makan malam → Waktu bebas setelah makan malam Sewa kapal penjelajah

pribadi dari pukul 9:00 hingga 11:00.

Traffic information　

1 2022/9/11 Minggu

Hari 1　　* Nikmati prasmanan di hotel untuk makan malam.
10:30 Check-in Bandara Hiroshima → 11:30 ANA1861(Bandara Hiroshima → Bandara Okinawa Naha) 13:30 Tiba

di Bandara Okinawa Naha

Sewa mobil transfer 1 keberangkatan ke Okuma → 16:00 Check-in setelah tiba di hotel

19:30 Mulai makan malam → Waktu bebas setelah makan malam

Takuma Shipbuilding Co., Ltd. Perjalanan Karyawan Rencana Perjalanan 2022

企画名

旅行先 (Okinawa) Kunigami-Naha 2 malam 3 hari

Itinerary dapat berubah. perhatikan itu.



OKUMA　Pantai & resor pribadi Akuarium Churaumi

Sarapan dan makan malam

Isi Isi

Cottage dan vila tersebar di situs hijau yang luas. Ruang khusus yang luar biasa. Liburan surgawi

untuk dihabiskan dalam waktu santai. Renovasi lounge kelas atas Tipe terpisah dengan taman

pribadi. Pada April 2020, semua kamar telah direnovasi total. Paket dengan akses lounge juga

tersedia, sehingga Anda dapat menikmati masa inap yang nyaman sesuka hati.

Anda dapat melihat pameran penangkaran karang skala besar di akuarium "Lautan Karang" di mana matahari

bersinar. Dan akuarium besar dan kuat "Laut Kuroshio" tempat Anda dapat mengamati ikan terbesar di dunia, hiu

paus, dan pari manta pertama yang berhasil berkembang biak di dunia. Selanjutnya, Anda dapat menikmati seluruh

lautan Okinawa di akuarium "laut dalam" yang mereproduksi laut dalam Okinawa yang dikelilingi oleh misteri.

Enam jenis restoran yang menambah warna untuk menginap di resor pribadi Anda.

"Surfside Cafe", restoran prasmanan sepanjang hari di mana Anda dapat menikmati berbagai hidangan, "Adan",

restoran teppanyaki di mana koki memasak bahan musiman tepat di depan Anda, dan "BBQ", di mana Anda dapat

menghabiskan makanan mewah waktu menyaksikan matahari terbenam di pantai barat.Silahkan nikmati ruang

makan yang sesuai dengan suasana hati Anda, seperti "Restoran Tepi Pantai".

Informasi tujuan perjalanan Informasi tujuan perjalanan

Hotel melihat-lihat



MIHAMATown Resort American Village
11：30～15：00

小樽運河

Pusat Produk dan Wisata

Desa Kunigami

Tempat makan siang

American Village, resor kota yang populer di kalangan penduduk lokal dan turis

Mal outdoor besar bertema Amerika dengan toko, restoran, bioskop, dan bianglala. Mihama

American Village adalah kota resor tepi laut yang besar di Mihama, Kota Chatan. Toko-toko

telah dibuka satu demi satu sejak tahun 1998, dan sekarang ada 13 fasilitas komersial

dengan suasana Amerika di seluruh situs luas sekitar 5 Tokyo Domes.
Toko serba ada di dekat hotel

Informasi tujuan perjalanan Informasi area hotel
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