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Descrição
Description

Circuito que permite a experiencia de dormir num mosteiro, fazer caminhada por antigas rotas de peregrinos e usufruir das aguas termais dum Onsen Japonês.

Itinerário / Itinerary
Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / Osaka
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Osaka, via uma cidade de ligação. Noite a
bordo.
2º Dia Osaka / Quioto
Assistência à chegada e transporte ao hotel em Quioto. Alojamento.
3º Dia Quioto
Após o pequeno-almoço, visita da cidade que foi capital do país por 1000 anos e é o coração cultural e espiritual do Japão. A visita começa pelo Templo de
Kiyomizu-Dera e aos seus arredores, Ninen-Zaka e Sannen-Zaka, seguindo-se a visita ao Templo de Ryoan-Ji, famoso pelo seu jardim de rochas, ao maravilhoso
Templo de Kinkakuji, mais conhecido como Pavilhão de Ouro, que se encontra junto a um lago e rodeado de um exuberante jardim e ao Templo Sajusangen-do, local
com 1001 estátuas de madeira de Kannon. Por fim, passagem pelo bairro de Gion, na zona antiga da cidade e onde vivem a maioria das Geishas. Alojamento.
4º Dia Quioto / Nara / Quioto
Após o pequeno-almoço, dia inteiro dedicado a visitar Nara e Fushimi Inari. Visita ao templo Todai-ji e ao grande santuário Kasuga Shinto, ambos localizados no
Parque Nara. No regresso a Quioto, paragem no templo Fushimi Inari Taisha. Alojamento
5º Dia Quioto / Kumano Hongu / Kawayu Onsen
Após o pequeno-almoço, partida para Kii-Tanabe. Após a chegada, transporte até aos bosques de Kumano. Chegada e início do percurso a pé pelas antigas rotas
dos peregrinos, consideradas desde Julho de 2004 Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, passando pelo pequeno santuário Takijiri-Oji. De seguida,
transporte ao Templo Kumano Hongum, o maior e mais venerado santuário Xintoísta da zona, com o imenso portal Torii de Oyunohara, o maior do mundo, com 34
metros de altitude. Regresso ao hotel onde é possível desfrutar das águas termais (Onsen). Jantar e alojamento em estilo tradicional japonês.
6º Dia Kawayu Onsen / Monte Koya
Após o pequeno-almoço, saída para o Monte Koya. Chegada e início da visita a Okuno-in, um dos locais mais sagrados em Koyasan, seguindo-se a visita ao templo
Kongobuji, o templo matriz do ramo principal da escola Shingon, e ao monumento memorial budista, Konpon Daito, local que transmite paz e onde não é raro ver
monges a passear. Transporte para o mosteiro, com jantar em estilo monástico (vegetariano) e alojamento em quarto estilo japonês.
7º Dia Monte Koya / Osaka
Após a cerimónia da manhã no mosteiro (06:30 aprox.), pequeno-almoço em estilo monástico (vegetariano) e partida para Osaka. Chegada e início da visita de meio
dia ao Castelo de Osaka, mandado construir por ordem de Toyotomi Hideyoshi e que foi o bastião principal do seu regime. Foi destruído pelo fogo durante o cerco a
Osaka em 1615, sendo que o governo subsequente e a sua reconstrução ficaram a cargo de Tokugawa Ieyasu, que o elegeu como a grande fortaleza do leste do
Japão. Após a visita, passeio pelo bairro de Dotonbori. Alojamento.
8º Dia Osaka / Kinosaki Onsen
Após pequeno almoço, em hora a combinar localmente, transporte para Kinosaki Onsen. Transfer para o Ryokan (hotel) de Kinosaki Onsen, onde é possível desfrutar
dos famosos 7 tipos de banhos termais da região. Recomendamos uma caminhada confortável em quimono leve (Yukata), pela cidade. Jantar e alojamento em estilo
tradicional japonês.
9º Dia Kinosaki Onsen / Tóquio
Após o pequeno-almoço, partida para Shin Osaka de comboio e de lá para Tóquio em comboio bala. Na chegada a Tóquio, assistência e transporte ao hotel.
Alojamento.
10º Dia Tóquio
Após o pequeno-almoço, saída para visita de Tóquio. A visita inicia-se com uma visita ao templo de Meiji e ao Templo de Asakusa Kannon, dedicado à deusa da
Misericórdia e que se encontra rodeado de ruelas típicas da época Edo, conhecido como Nakamise-dori. Passeio pelo bairro de Harajuku e por fim, visita ao Tokyo
Metropolitan Government Building, o majestoso edifício desenhado por Kenzo Tange e de cujo terraço se pode desfrutar de uma magnífica vista desta megacidade.
Alojamento.
11º Dia Tóquio / Portugal
Após o pequeno-almoço, transporte ao aeroporto de Tóquio. Formalidades de embarque e partida em voo de regresso a Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a
bordo.
12º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.
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Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento em hotéis de categoria escolhida, em regime de pequeno-almoço
3 Almoços e 3 Jantares
Visitas em regular, referidas como incluídas e com acompanhamento de guias locais em espanhol
Taxas hoteleiras e Iva
Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Visitas e quaisquer outros serviços não mencionados
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
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