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De 13 a 25 de outubro

1º Dia - Lisboa | Dubai | Tóquio (voos Emirates via Dubai)
Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas antes da partida. Assistência nas formalidades de embarque e
às 14h25 partida com destino a Tóquio via Dubai.

2º Dia - Dubai | Tóquio
Chegada ao Dubai, às 01h05, e novo voo, às 02h50, para Tóquio com noite e refeição a bordo. Chegada a

Programa
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Tóquio às 17h35 e transfer para o Keio Plaza Hotel 4**** ou similar. Jantar.

3º Dia - Tóquio
Pequeno-almoço e visita de Tóquio, capital do Japão desde 1868, localizada na Ilha de Honshu, frente a
uma baía que se abre sobre o Oceano Pacífico, rodeada a norte pela fértil planície de Kanto. Apesar de
muito modernizada, esta metrópole ainda conserva o seu encanto de outrora, bem representado nas festas
típicas e nos seus costumes tradicionais. Destaque para as visitas à Torre de Tokyo e Praça do Palácio
Imperial. Almoço em restaurante. Pela tarde, visita à área de Ginza, passeio de barco no Rio Sumida
(Asakusa - Pier Hinode), Asakusa Kannon Temple e a Nakamise Shopping Arcade. Jantar no hotel.

4º Dia - Tóquio | Kamakura | Tóquio
Pequeno-almoço e autocarro para Kamakura (90 min.), localizada a 50 km ao sul de Tóquio. Foi
especialmente importante no séc. XII quando o líder militar do País, Minamoto Yoritomo, aqui instalou a
sede do governo. Hoje, Kamakura tem cerca de 65 templos e 19 santuários, o que dá uma ideia da riqueza
monumental da cidade. A visita começará pela maior atração da cidade, Kotokuin, com o seu Grande Buda
Daibutsu, figura em bronze de 13,35m de altura, construída em 1252; Hase Kannon - templo muito famoso
pela estátua da deusa das 11 cabeças, Kannon, deusa da Misericórdia. Almoço em restaurante. Segue-se a
visita: Santuário Tsurugaoka Hachiman e Rua Komachi. Regresso ao hotel, em Tóquio. Início da noite com
saída para o Roppongi Night Tour com destaque para o Tokyo City View (deck observatório). Jantar em
restaurante Regresso ao hotel e alojamentorestaurante. Regresso ao hotel e alojamento.

5º Dia - Tóquio | Nikko | Tóquio
Pequeno-almoço e dia dedicado à visita de Nikko, onde a grandiosidade da natureza se combina
harmoniosamente com a habilidade arquitetónica. As grandes construções do Santuário Toshogu
juntamente com o atrativo natural do Parque Nacional de Nikko, fazem desta região um centro famoso.
Chegada a Nikko e início da visita, com o Santuário Toshogu, Templo Rinnoji, o templo mais importante
de Nikko já que foi fundado por Shodo Shonin, o Monge Budista que introduziu o Budismo em Nikko no
séc. VIII. Assistência à Parada do Festival Toshogu que costuma ter lugar entre as 11h00 e as 13h00.
Almoço em restaurante. De tarde, visita ao Lago Chuzenji e Kegon Waterfall. Jantar em restaurante.

l j h lAlojamento no hotel.

6º Dia - Tóquio | Monte Fuji | Hakone
Pequeno-almoço. Partida para o Monte Fuji (02h30). Passeio pela base do Monte Fuji e Monte Fuji Visitors
Center, localizado à entrada da linha Subaru, cujo acesso leva à 5ª estação do Monte Fuji. Parque Nacional
de Hakone (2h). Almoço em restaurante. Cruzeiro no Lago Ashi e subida em teleférico ao Monte
Komagatake para admirar as belas paisagens do Vale Owakudani. Chegada ao Palace Hotel Hakone 4****
ou similar e check-in. Hakone é uma área montanhosa, com o Lago Ashi repousando ao centro e o Monte
Fuji quase sempre visível a noroeste. A beleza desta paisagem merece ser contemplada tranquilamente.
Jantar no hotel.

7º Dia - Hakone | Toba
Pequeno-almoço. Transporte para a Estação de Odawara (1 hora). Embarque no famoso "comboio bala“, o
JR Shinkansen Train até Nagoya. Box Lunch no comboio. Chegada a Nagoya, o quarto centro urbano mais
populoso do país. Visita dos pontos principais desta cidade… o Castelo de Nagoya e o Museu de Arte,
Tokugawa, que detém a 3ª mais antiga coleção privada do Japão que sobreviveu aos bombardeamentos da
2ª Guerra Mundial e inclui, entre outros, 9 tesouros nacionais, 57 peças registadas como Propriedade de
Importância Cultural e 46 peças de Arte Importante. Continuação para Toba (2h). Hotel Toba Kosukai
4**** ou similar. Jantar.
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8º Dia - Toba | Ise (Ilha das Pérolas) | Kyoto
Pequeno-almoço. Visita a Toba e Ise. Começaremos com um agradável cruzeiro pela baía de
Toba (cerca de 50 min.), seguindo-se a visita da Ilha das Pérolas Mikimoto, onde assistiremos a
uma demonstração de como as Ama (mulheres da Península de Shima) costumavam mergulhar
em busca das pérolas, nos seus fatos brancos tradicionais. Seguir-se-á a visita ao Santuário de Ise
Jingu, célebre templo nipónico que é o conjunto de diversos santuários, tendo, o primeiro deles,
sido construído no séc. V. Almoço em restaurante japonês. Continuação para Kyoto (3h).
Chegada ao Hotel Rihga Royal 4**** ou similar JantarChegada ao Hotel Rihga Royal 4 ou similar. Jantar.

9º Dia - Kyoto | Nara | Kyoto
Pequeno-almoço e visita a Nara, próxima de Kyoto (1h|42 km a sul de Kyoto), a primeira capital
do Império. Os sete imperadores que governaram em Nara, protegeram a expansão do Budismo,
e com a construção do Grande Buda de bronze, o maior do mundo, atingiram o topo desta
cultura religiosa. Das visitas deste dia destacamos o Templo Todaiji (séc. XIII), no qual se
encontra o enorme Buda de bronze; o Parque de Nara, popularmente conhecido pelo Parque dos
Veados pelos mais de 1000 que aqui vivem e pacificamente se aproximam das pessoas com toda
a tranquilidade. Almoço em restaurante. De tarde, regresso a Kyoto. Fundada no ano de 794,
Kyoto manteve se o centro da civilização nipónica durante mais de mil anos e mesmo hojeKyoto manteve-se o centro da civilização nipónica durante mais de mil anos, e mesmo hoje,
apesar da capital ter mudado para Tóquio, Kyoto mantém a sua posição de centro histórico e
cultural do país, berço de grande parte do espírito e da tecnologia nipónica. Os japoneses
descrevem-na como “Nihon no Furusato” - “o coração do Japão”. Da visita destacamos o
Templo Kiyomizu, denominado Templo da Água Limpa, do séc. VIII; o Templo Kinkakuji
(Pavilhão Dourado do séc. XIV); o Templo Ryoanji; o Castelo de Nijo, famoso pelos seus
jardins e sumptuosidade da sua decoração com pinturas do séc. XVII. Regresso ao hotel. Saída
para jantar em restaurante e espetáculo Maiko (jantar de Shabushabu) onde, antes do jantar, três
mulheres usando Kimoto, Maiko, Gensha e Shamisen, dançarão em frente aos convidados.
Regresso ao hotel.

10º Dia - Kyoto | Hiroshima
Pequeno-almoço no hotel. Continuação da visita a Kyoto, com destaque para a Cerimónia do
Chá, o Sanjusangendo Hall. Assistiremos à Parada do Festival Jidai. Almoço em restaurante.
Visita do Templo Ginkakuji. Embarque no comboio JR Shinkansen para Hiroshima. Chegada a
Hiroshima e transfer ao Hotel Granvia Hiroshima 4**** ou similar. Jantar no hotel.

11º Dia - Hiroshima | Miyajima | Hiroshima | Osaka
Pequeno-almoço. Visita de Hiroshima, com destaque para o Parque Memorial da Paz “Bomb
Dome”. Continuação até Miyajimaguchi (1h) e travessia em ferry para Miyajima. Almoço emç y j g ( ) y p y j ç
restaurante. Visitas ao Santuário Itsukushima. Continuação para Estação de Hiroshima.
Embarque no comboio JR Shinkansen para Shin-Osaka. Chegada e transfer para o Hotel Granvia
Osaka 4**** ou similar. Saída para Jantar de Sushi em restaurante japonês. Nesta noite faremos
ainda uma visita noturna a Osaka onde apreciaremos a vista noturna da cidade.

12º Dia - Osaka | Dubai | Lisboa
Pequeno-almoço e visita da cidade de Osaka destacando a bela vista panorâmica sobre a cidade
e as zonas comerciais de Dotonbori e Umeda, onde se concentram as lojas mais conhecidas da
cidade. Almoço em restaurante. De tarde, visita ao Castelo de Osaka; Namba Area. Jantar em
restaurante e continuação para o aeroporto Assistência nas formalidades de embarque e àsrestaurante e continuação para o aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque e às
23h40, partida em voo da Emirates, via Dubai, com destino a Lisboa.

13º Dia - Lisboa
04h30 - Chegada ao Dubai e mudança de avião;
07h10 - Partida do Dubai em voo da Portela da Emirates Airlines com destino final a Lisboa;
12h00 - Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM
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Sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes) e outros sócios auxiliares:
Quarto Duplo (x2): € 3.985,00;            Suplemento Single: € 610,00.

Débito poderá ser fracionado em 8 vezes, em 25 de maio, 25 de junho, 24 de julho, 25 de agosto, 25 
de setembro, 23 de outubro, 25 de novembro e 23 de dezembro.

Débito único em 25 de setembro.

Custos

Incluído:

•Acompanhamento toda a viagem por acompanhante Tryvel;
•Bolsa de documentação e saco Tryvel;
•Passagem aérea Lisboa / Tokyo + Osaka / Lisboa, via Dubai e Emirados Árabes Unidos;
•Transporte em autocarro de turismo com ar-condicionado durante todo o circuito acima mencionado;
•Transporte de comboio (Bala - JR Shinkansen) nos percursos mencionados no programa;
•13 dias / 10 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou similares incluindo o pequeno-almoço
diário;
•Programa em regime de pensão completa, desde o jantar do 2º dia ao jantar do 12º dia num total de 21
refeições;refeições;
•Acompanhamento durante todo o circuito por uma experiente guia oficial japonesa falando português ou
espanhol;
•Visitas conforme mencionadas no itinerário, incluindo todas as entradas referidas;
•Assistência de um Maiko Show;
•Assistência a uma Cerimónia de Chá;
•Assistência às Paradas dos Festivais de Nikko e de Kyoto;
•Taxas de aeroporto, segurança no valor de €47,40 à data de 27.11.2014 (a reconfirmar aquando da
emissão dos bilhetes);
•Taxa de combustível no valor de €294,00 à data de 27.11.2014 (a reconfirmar aquando da emissão dos
bilhetes);
•Seguro de viagem;Seguro de viagem;
•Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA.

Câmbio e Não Incluídos:
•Bebidas às refeições e fora delas;
•Quaisquer serviços não mencionados como tal;
•Taxa de Câmbio 1 JPY = 0,0070 Euro; Custo pode ser atualizado mediante oscilações cambiais;
•O custo das Taxas de Aeroporto dependem do valor das mesmas à data de emissão.

Desistências:
D i d fi d i i ã l Cl b d i tê i t ã t í i d € 50 00 tít lDepois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título
de Despesas, acrescido dos eventuais custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico Tryvel.

Inscrições reabertas e limitadas até 16 de setembro.

A 18 do mesmo mês, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Diversos

Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com
qualquer dos participantes durante esta viagem.
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