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1º Dia Portugal / Seoul
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Seoul, via uma cidade de ligação. Noite a bordo.
2º Dia Seoul
Assistência à chegada e transporte ao hotel. Resto do dia livre para descanso. Alojamento.
3º Dia Seoul
Após o pequeno-almoço, visita da cidade de Seoul, centro económico e cultural desde há mais de 6 séculos. Hoje em dia conta com mais de 10 milhões de
habitantes e apesar de ser uma cidade moderna, preserva ainda nas suas ruas labirínticas, inúmeros vestígios da sua história. A visita inclui o Palácio Deoksu, a
Casa Azul, o Templo Jogvesa, o mercado aberto do ?South Gate? e ainda a rua comercial de Insadong. Alojamento.
4º Dia Seoul
Após o pequeno-almoço, manhã livre em Seoul. De tarde, visita á Korean Folk Village e onde se pode ter uma ideia do modo de vida na Coreia do séc. XIV a XX.
Regresso ao hotel e alojamento.
5º Dia Seoul / Zona DMZ / Gyeongju
Após o pequeno-almoço, saída para visita á fronteira com a Coreia do Norte e á zona Desmilitarizada. Da plataforma de Dora é possível avistar a aldeia de
Propaganda, na Coreia do Norte. O terceiro túnel de infiltração, localizado dentro da zona desmilitarizada, e construído em segredo pela Coreia do Norte, foi
descoberto em 1978 e permitia que 30000 tropas passassem por hora, para a Coreia do Sul. Continuação para Gyeongju e alojamento.
6º Dia Gyeongju / Busan
Após o pequeno-almoço, visita a Gyeongju, antiga capital na Dinastia Shilla e classificada pela Unesco como "Museu sem paredes". Visita ao Pagode de
Punhwangsa, Museu Nacional de Gyeongju, Observatório Astronómico de Chomsongdae e ainda ao Parque Tumuli, onde se poderão encontrar túmulos da Dinastia
Shilla. Em seguida, visita ao Templo de Pulguksa e que é o templo mais conhecido da Coreia, fazendo parte do Património Cultural da Humanidade (Classificação da
Unesco). Visita ainda à gruta de Sokkuram, um templo Budista. Continuação para Busan. Alojamento.
7º Dia Busan
Após o pequeno-almoço, saída para visita da cidade de Busan, localizada no estuário do rio Nakdongang e onde se localiza o maior porto do país. Visita ao mercado
de peixe de Jagalchi, ao cemitério de guerra das Nações Unidas e à torre da cidade, de onde se pode admirar uma magnífica paisagem de toda a área. Alojamento.
8º Dia Busan / Jeju
Após o pequeno-almoço, partida para o Parque Nacional no Monte Gayasan e visita ao Templo Haeinsa, onde se pode encontrar o mundialmente famoso tesouro
cultural coreano chamado ?Tripikata Koreana?, que foi criado durante o Reino Goryeo para proteger o país das invasões mongóis. Em hora a combinar localmente,
transporte ao aeroporto de Busan e partida para Jeju. Assistência à chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
9º Dia Jeju
Após o pequeno-almoço, visita à Ilha de Jeju, que conta com cerca de 500 mil habitantes e situa-se a 60 quilómetros a sul da península sul-coreana. A visita inclui a
Aldeia Folclórica de Seongeup, o Pico do ?Nascer do Sol? de Seongsan, a gruta Manjanggul e a Estrada Misteriosa. Regresso ao hotel. Alojamento.
10º Dia Jeju / Seoul
Após o pequeno-almoço, visita ao Jardim Halla, ao santuário Samsunghyul, à Pedra da Cabeça do Dragão e ao Parque Jeju Hallim. Em hora a combinar localmente,
transporte ao aeroporto de Jeju e partida para Seoul. Assistência à chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
11º Dia Seoul / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto de Seoul. 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.

Quadrante Mistério Unipessoal Lda - R. 1 de Maio, 221 A | 4520-115 Santa Maria da Feira
NIPC 510098509 Capital Social €5000 - Matrícula da conservatória e Local: 510098509 S. M. Feira - Registo RNAVT: 3621
Tel.: +351 256331110 | Fax: | E-Mail:

Powered by Optigest

Pág. 1/2

Original

Itinerario Detalhado
Belezas da Coreia

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
7 Almoços
Visitas em regular, referidas como incluídas e com acompanhamento de guia local em inglês
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 caracter pessoal
Visitas opcionais
Taxas de aeroporto, segurança e de combustível
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