JAPÃO
SAKURA
ITINERÁRIO
BANZAI

CEREJEIRAS EM FLÔR

1º Dia – Porto ou Lisboa / Osaca

comboio e eléctrico local, para conhecer o Santuário Xintoista de

Comparêncioa no aeroporto 120 minutos antes da hora prevista da partida

Itsukushima, que parece emergir das águas do mar, famoso pela Porta

para formalidades de embarque e saída com destino a Osaca, via cidaede de

“Torii” designada como Património Cultural da Humanidade pela Unesco,

ligação. Refeições e noite a bordo

Parque Memorial da Paz, ou Cupula da Bomba Atómica e o Museu da
Bomba Atómica. Almoço livre. Transporte para a estação de Hiroshima

2º Dia – Osaca

e saída em comboio super rápido da JR ”Sakura#056”. com destino a

Chegada. Assistência e transporte regular para o terminal de autocarros da

Quioto. Chegada e transporte de conta propria para o hotel.

cidade e caminhada a pé do terminal ao hotel. Instalação e alojamento.
6º Dia – Quioto/ Shirakawago / Takayama ou Gero
3º Dia – Osaca

Pequeno almoço e partida para Shirakawago , considerada património

Pequeno almoçoe e pelas 09h00 saída para visita da cidade, com destaque

da humanidade desde 1995. Visita às casas rurais “gassho-zukuri”,

para o mercado de Kuromon. e o Castelo de Osaka e o Edificio Umeda Sky

construídas em madeira e únicas no mundo, onde a vida rural se mantém

. Almoço incluído em restaurante local. Peas 14h30 regresso ao hotel e

intacta desde há muitos séculos. Continuação para o Bairro Takayama,

alojamento

conhecido como pequena Quioto e situada no sopé dos Alpes Japoneses
ou tecto do Japão. a Rua Kami-Sannomachi para visita ao mercado ao ar

4º Dia – Osaca / Nara / Quioto

livre “ Asaichi”, ambiente histórico de estilo bem japonês. Almoço em

Pequeno almoçoe e pelas 08h30 saída para visita de Nara, Templo Todaiji

restaurante local. Visita a Yatai Kaikan, onde estão expostas as melhores

com a sua enorme imagem de Buda e o Parque dos Veados Sagrados,

carroças de madeira feitas pelos artesãos locais e tradicionalmente

considerados mensageiros divinos e que vagueiam pacificamente pelo

decoradas para os festivais de Takayama. Continuação para Gero. .Jantar

Parque de Nara e nos arredores dos santuários e templos, Almoço incluído

e alojamento no ou hotel em Takayama (cat. Std) ou Ryokan em Gero (cat

em restaurante local. Continuação para a cidade de Quioto e visita da

sup).

cidade; o Templo Kinkakuji famoso por Pavilhão Dourado, o Castelo Nijõ
constituído por dois círculos concêntricos de fortificações com o Palácio

Nota – as malas grandes serão transportadas directamente para o

Ninomaru e o Palácio Honmaru, diversos edifícios de apoio e vários jardins, o

hotel em Toquio. Deverão prevenir-se com um saco pequeno para as

Santuário Fushimi Inari , com os seus inúmeros portões.”torii” Continuação

pernoitas em Gero e Hakone.

para o Bairro de Gion, a cidade antiga de Kyoto onde vivem a maioria
das geishas de Kyoto, que com gestos suaves e delicadeza no andar, elas

7º Dia – Gero / Tsumago / Hakone

passeiam pelo bairro, para o deleite dos turistas, e geralmente posam para

Pequeno almoço e saída para Tsumago onde se visita Waki Honjin, uma

fotos. Alojamento no hotel.

casa tradicional de Samurai. Transporte para a estação de Nagoia e
partida em comboio bala Hikari para Odawara. Chegada e transporte

5º Dia - Quioto

para o rayokan em Hakone (cat sup) ou hotel em Oiso (cat std). Jantar e

Pequeño almoço no hotel. Dia livre. Possibilidade de excursão opcional

alojamento

a Hiroshima que inclui o transporte para a estação de Quioto em
autocarro circular do hotel, para embarque no comboio super rápido da
JR “Nozomi#003”. com destino a Hiroshima, a “Cidade da Paz”, que foi
restaurada com a sua grandeza original como centro industrial e turístico.
Chegada e inicio da visita da Ilha Sagrade de Miyajima e Hiroshima em
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Continuação.....
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continuação.....

está aberta ao público apenas duas vezes por ano, 2 de Janeiro e no dia
do aniversário do imperador. Nesses dias, atrai milhares de japoneses, a

8º Dia – Hakone / Tóquio

Zona Ginza, onde termina o tour e onde se encontra a Torre de Tóquio

Pequeno almoço saída para visita ao Parque Nacional de Hakone,

com 333 metros de altura, Almoço livre. Tarde livre ou possibilidade

começando pelo Lago Ashi (ou Lago Hakone) e onde se fará um mini-

de continuação de visita da cidade (opcional a pagar localmenrte) ou

cruzeiro, que proporciona uma linda vista do Monte Fuji (se o clima o

regresso ao hotel de conta própria com instruções do guia. Alojamento

permitir) - a mais alta e popular montanha do Japão e também considerado
um dos mais bonitos vulcões de forma cónica do mundo (já não está activo

10º Dia – Tóquio

há mais de 250 anos), cuja imponência se alonga aos seus cinco belos lagos.

Pequeno almoço no hotel. Dia livre. Possibilidade de excursão opcional

Foi e continua a ser, fonte de inspiração para poetas, pintores e músicos.

a Niko; uma excursão de dia inteiro com almoço incluido, onde vai

Visita ao Yagai Bijyutsukan (Museu ao ar livre) o primeiro do tipo a abrir no

encontrar os mais belos santuários e templos do Japão e classificados

Japão, tendo sido inaugurado em 1969. Os jardins exuberantes, cercados

como Património da Humanidade. Visita ao santuário Toshogu,

pelas montanhas de Hakone onde se exibem 120 obras-primas de escultura

constituído por um conjunto de templos e capelas decoradas com figuras

moderna e contemporânea. Na impossibilidade de operar o passeio de

de animais e deuses, no meio de um bosque frondoso.Visita ao bonito

barco por condições atmosféricas adversas, será substituído pela visita do

lago profundo Chuzenji, no sopé do monte Nantai, visita às cataratas de

santuário Hakone Sekishoato. Almoço em restaurante local. Transporte para

Kegonno Taki, umas das mais bonitas do Japão (não inclui a entrada no

o hotel em Tóquio e alojamento

elevador).Regresso ao hotel em Toquio

9º Dia – Tóquio

11º Dia – Toquio / Cidade de ligação

Pequeno almoço e pelas 08h30, encontro com o grupo e assistente. Saída

Pequeno almoço no hotel. Parte do dia livre e em hora a combinar

para visita da cidade de Toquio, com guia a falar espanhol, passando pelo

localmente transporte regular para o aeroporto, para embarque com

Santuario Sintoísta de Meiji, no bairro de Asakusa Jardím Shinjuku Gyoen,

destino a cidade de ligação. Noite e refeições a bordo.

um parque que fica entre os bairros de Shinjuku e Shibuya, famoso pelas
suas cerejeiras.. o Templo Sensoji, também conhecido como Asakusa

12º Dia – Lisboa ou Porto

Kannon, um dos mais antigos da cidade fundado no ano de 645 e dedicado

Chegada pela madrugada, mudança de avião e continuação para Lisboa.

à deusa da Misericórdia, Kannon, com a sua arcada comercial “Nakamise”, a
Praça do Palacio Imperial , residência oficial do imperador do Japão. Porém,
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1º Dia – Porto ou Lisboa/Tóquio

Vale Owakudani e Museu do Ar Livre na região selvagem de Hakone, o

Comparêncioa no aeroporto 120 minutos antes da hora prevista da partida

Yagai Bijyutsukan (Museu ao ar livre) foi o primeiro do tipo a abrir no

para formalidades de embarque e saída com destino a Toquio, via cidade de

Japão, tendo sido inaugurado em 1969. Os jardins exuberantes, cercados

ligação. Refeições e noite a bordo

pelas montanhas de Hakone onde se exibem carca de 120 obras-primas
de escultura moderna e contemporânea. Almoço em restaurante local.

2º Dia – Tóquio

Regresso ao hotel em Tóquio e alojamento

Chegada. Assistência no aeroporto por um representante a falar espanhol
que indicará o autocarro regular que fará o transporte para o hotel.

5º Dia – Tóquio/Quioto/Nara/Quioto

Instalação e alojamento. Tóquio contrasta as maravilhas de tecnologia e

Pequeno almoço no hotel e pelas 07h30, transporte para a estação

arquitectura mais moderna com as velhas tradições de Edo, nome antigo

para embarque no Comboio “bala” Nozomi #21.” até Quioto, Chegada

da cidade. Diferentes estilos de vida, arte e entretenimento estão sempre

pelas 11h50 e inicio de uma excursão em serviço regular com guia a

patentes e em completa ebulição em Tóquio – a cidade nunca pára ou

falar espanhol, a Nara, Pelo caminho visita do Santuário de Fushimi

descansa. Cafés, bares, salões de beleza e lojas abraçam e absorvem o que

Inari e os seus milhares de portais de cor vermelha. Em Nara visitará

de novo aparece numa cidade que perde pouco tempo a olhar na mesma

o Templo Todaiji com a sua enorme imagem de Buda e o Parque dos

direcção.

Veados Sagrados, considerados mensageiros divinos e que vagueiam
pacificamente pelo Parque de Nara e nos arredores dos santuários e

3º Dia – Tóquio

templos, Transporte para o hotel em Quioto e alojamento.

Pequeno almoço e pelas 08h20, encontro com o grupo e assistente. Saída
para meio dia de visita da cidade de Toquio, com guia a falar espanhol,

6º Dia – Quioto

passando pelo Santuario Sintoísta de Meiji, no bairro de Asakusa, o Templo

Pequeno almoço. Pelas 07h50, saída para uma visita em serviço regular,

Sensoji, também conhecido como Asakusa Kannon, um dos mais antigos da

da cidade de Quioto, visitando o Templo Tenryuji com um belíssimo

cidade fundado no ano de 645 e dedicado à deusa da Misericórdia, Kannon,

jardim japonês, o Bosque de Bambu em Arashiyama e o Templo

com a sua arcada comercial “Nakamise”, a Praça do Palacio Imperial ,

Kinkakuji famoso por Pavilhão Dourado, Continuação das visitas pelo

residência oficial do imperador do Japão (está aberto ao público apenas

templo Sanjusangendo, com as suas mil estátuas de Kannon (o Deus da

duas vezes por ano, 2 de Janeiro e no dia do aniversário do imperador.

Misericórdia) e o Bairro de Gion, a cidade antiga de Kyoto onde vivem

Nesses dias, atrai milhares de japoneses). O tour termina em Ginza, na zon

a maioria das geishas de Kyoto, que com gestos suaves e delicadeza

da Torre de Tóquio com 333 metros de altura,.Tempo livre e regresso ao

no andar, elas passeiam pelo bairro, para o deleite dos turistas, e

hotel de conta própria, com instruções do guia. Tarde livre.

geralmente posam para fotos. Almoço incluído em restaurante local.
Regresso ao hotel. Alojamento.

4º Dia – Tóquio/Hakone/Tóquio
Pequeno almoço no hotel e pelas 07h50, saída para a excursão (serviço

7º Dia – Quioto

regular com guia a falar espanhol) ao Parque Nacional de Hakone e

Pequeno almoço no hotel. Dia libre ou possibilidade de excursão

Odawara, começando pelo Lago Ashi (ou Lago Hakone) e onde se fará um

opcional a Hiroshima

mini-cruzeiro, que proporciona uma linda vista do Monte Fuji (se o clima o
permitir) - a mais alta e popular montanha do Japão e também considerado

8º Dia – Quioto/Osaca/Cidade da Europa

um dos mais bonitos vulcões de forma cónica do mundo (já não está activo

Pequeno almoço no hotel. Parte do dia livre e em hora a combinar

há mais de 250 anos), cuja imponência se alonga aos seus cinco belos lagos.

localmente transporte regular para o aeroporto de Osaca, para

Foi e continua a ser, fonte de inspiração para poetas, pintores e músicos.

embarque com destino a cidade de ligação. Noite e refeições a bordo.
9º Dia – Lisboa ou Porto
Chegada pela madrugada, mudança de avião e continuação para Lisboa
ou Porto.
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