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Description

Itinerário / Itinerary
Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / Osaka
Comparência no aeroporto 180 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
Assistência à chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
3º Dia Osaka / Nara / Quioto
Após o pequeno-almoço, saída para visita ao castelo de Osaka. De seguida, partida para Nara, onde se respira a atmosfera da antiga cultura japonesa. A cidade foi
muito maior do que na actualidade, repleta de palácios, templos e mansões. Os diversos incêndios e o passar do tempo encarregaram-se de reduzir a sua
grandiosidade. Visita ao Templo de Todaiji, que alberga o grande Buda ?Daibutsu?, a maior estátua de Buda em bronze do mundo, com 16 metros de altura e 452
toneladas de peso. Visita ainda ao parque dos veados. Após almoço, visita ao Templo de Fushimi Inari, enclave único com vários km de caminho repletos dos
característicos Torii de cor vermelha. Chegada a Quioto e alojamento.
4º 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 inclui o jardim zen do Templo
Tenryu-ji, o Bosque de Bambu de Arashiyama, o Templo de Kinkakuji, mais conhecido como Pavilhão de Ouro, que se encontra junto a um lago e rodeado de um
exuberante jardim. Foi de início a Villa de recreio do Shogun Ashikaga mas após a sua morte foi convertido num templo budista. O edifício actual coberto de folha de
ouro é uma réplica do original que ardeu em 1950 após permanecer intacto por mais de 550 anos. Por fim, visita ao Castelo de Nijo, que foi a residência do Shogún
Tokugawa, caracterizado pela sua arquitetura delicada e decoração sóbria. Após almoço, tarde livre para visitas a gosto pessoal. Alojamento.
5º Dia Quioto / Hakone
Após o pequeno-almoço, partida no comboio-bala com destino a Hakone. Chegada e início da visita ao Parque Nacional de Hakone, começando com um
mini-cruzeiro pelo lago Ashi e subida de teleférico ao Monte Komagatake, a partir de onde, se as condições climatéricas forem favoráveis, é possível desfrutar de uma
bela vista do Monte Fuji. Após almoço, transporte ao hotel e resto da tarde. Alojamento.
6º Dia Hakone / Tóquio
Após o pequeno-almoço, partida para Tóquio. Após almoço, visita ao templo de Meiji. O segundo ponto de visita, é o Templo de Asakusa Kannon, dedicado à deusa
da Misericórdia e rodeado de ruelas típicas da época Edo, conhecido como Nakamise-dori. Por fim, visita à Torre de Tóquio. Alojamento.
7º Dia Tóquio
Após o pequeno-almoço, dia livre para visitas a gosto pessoal. Alojamento.
8º 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.
9º Dia Portugal
Chegada e Fim da viagem.

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
4 Almoços e 1 Jantar
Visitas em regular, referidas como incluídas e com acompanhamento de guias locais em espanhol
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
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
Seguro de protecção covid
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