
Lazer e Tempos Livres/Sul JAPÃO – 22 outubro a 3 novembro 2019 

Programa 
1º Dia – 22 out. (ter.) - Lisboa / Dubai / Osaka 

Comparência no Aeroporto de Lisboa 120 minutos antes da hora de partida. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida pelas 14h15 em voo da Emirates Airlines (voo EK 192) com 
destino a Osaka via Dubai.  

 

2º Dia – 23 out. (qua.) - Osaka 

00h55 - Chegada ao Dubai e mudança de avião. Pelas 03h00, partida com destino a Osaka com a 
Emirates Airlines (voo EK 316). Refeições e noite a bordo. Chegada a Osaka às 17h15 e transfer 
para o Hotel Elsereine Osaka 4****, ou similar. Check-in e distribuição de quartos. 

Jantar em restaurante, seguido de visita panorâmica à zona de Umeda com subida ao Umeda 
Sky Floating Observatory. Regresso ao hotel. Alojamento. 

 

3º Dia – 24 out. (qui.) - Osaka / Hiroshima 

Após o pequeno-almoço, visita da cidade de Osaka onde se terá uma vista panorâmica sobre a 

cidade com visita do Castelo de Osaka e onde também passaremos pela zona comercial de 

Namba & Dotonbori onde se concentram as lojas mais conhecidas da cidade.  

Almoço em restaurante. Transporte para a estação de Osaka e partida em comboio bala 
(Nozomi) para Hiroshima. 

(Neste dia a bagagem será enviada diretamente de Osaka para Kyoto, pelo que sugerimos que 
prepare um saco com muda de roupa para 1 dia). 

Após chegada a Hiroshima, visita da cidade com o Parque Memorial da Paz e a Cúpula Genbaku  

- A Bomb Dome. Após as visitas, continuação para o Hotel Sheraton Grand 4****, ou similar. 

Check-in e distribuição de quartos. Jantar e alojamento no hotel. 

 

4º Dia – 25 out. (sex.) - Hiroshima / Miyajima / Kyoto 

Após o pequeno-almoço no hotel, travessia em ferry para Miyajima. 

A Ilha de Itsukushima é uma das muitas ilhas do Mar Interior e é onde se localiza o monte mais 
elevado da região, o Monte Misen (530m). Devido ao costume xintoísta de adoração de 
montanhas o local foi considerado sagrado - e como tal vedado à presença humana, desde 
tempos remotos. Assim, o Santuário foi construído sobre a água, junto à ilha, que é hoje 
considerada parque natural. Visita do Santuário Itsukushima que foi considerado Património 
Mundial pela UNESCO em 1996 e está protegido por severas leis de proteção do património. 

Após a visita, embarque no ferry para regresso a Hiroshima. Almoço em restaurante. 

De tarde, transporte para a estação de comboios e embarque em comboio bala com destino a 
Kyoto. Chegada a Kyoto e visita do Santuário Fushimi Inari. 

Continuação para o Kyoto Century Hotel 4****, ou similar. Check-in e distribuição de quartos. 

Jantar em restaurante. Regresso a pé para o hotel. Alojamento. 



5º Dia – 26 out. (sáb.) - Kyoto  

Após o pequeno-almoço no hotel, início da visita de Kyoto. De manhã visitaremos: Sanjusangendo 
Hall, o Templo Kiyomizu (Templo da Água Limpa, do séc. VIII), e assistiremos à Parada do Festival 
Jidai Matsuri (Festival das Eras é um festival tradicional japonês que acontece todos os anos a 22 
de outubro em Quioto e que em 2019 terá lugar a 26 de outubro devido a eventos especiais de 
mudança de imperador do Japão). Almoço em restaurante. De tarde, continuação da visita com o 
Templo Kinkakuji (Pavilhão Dourado do séc. XIV) e passagem pela Área de Gion - um dos bairros 
de gueixas mais exclusivo e conhecido em todo o Japão. Regresso ao hotel. Em hora a combinar, 
saída para jantar em restaurante local assistindo a um espetáculo Maiko (com mulheres “Geiko”) 
e que terá lugar numa sala japonesa num restaurante tradicional. Regresso ao hotel e alojamento. 

 

6º Dia – 27 out. (dom.) - Kyoto / Nara / Kanazawa 

Pequeno-almoço no hotel e partida para Nara (cerca de 1h de viagem), primeira capital do 
Império, situada 42 km a Sul de Kyoto. Das visitas deste dia destacamos: Santuário Kasuga, grande 
templo xintoísta que foi fundado em 769 d.C. e reconstruído algumas vezes ao longo dos séculos 
(é o templo do clã Fujiwara); o templo budista Kofuku-Ji, sede nacional da escola Hossō, é um dos 
oito Monumentos Históricos da Antiga Nara inscritos na lista de patrimónios mundiais da UNESCO; 
o Templo Todaiji (séc. XIII), no qual se encontra o enorme Buda de bronze e o Parque de Nara, 
popularmente conhecido pelo Parque dos Veados pelos mais de 1000 exemplares desta espécie 
que aqui vivem pacificamente e se aproximam de nós com toda a tranquilidade. Almoço em 
restaurante. 

De tarde, transporte para a estação de Kyoto para embarque em comboio expresso (Thunderbird) 
para Kanazawa. 

(Neste dia a bagagem será enviada diretamente de Kyoto para Takayama, pelo que sugerimos 
que prepare um saco com muda de roupa para 1 dia). 

Chegada a Kanazawa e transporte para o Hotel ANA Holiday Inn Kanazawa Sky 4****, ou similar. 
Check-in e distribuição de quartos. Jantar no hotel e alojamento. 

7º Dia – 28 out. (seg.) - Kanazawa / Shirakawago / Gero Onsen - Takayama 

Após o pequeno-almoço, início da visita de cidade de Kanawaza com a Residência Samurai 
Nomura-Ke que foi construída no ano de 1843 e posteriormente desmantelada para voltar a ser 
reconstruída num local diferente. Segue-se o Jardim Kenrokuen - antigo jardim privado. É um dos 
Três Grandes Jardins do Japão. Após as visitas, partida para Shirakawago, um vilarejo reconhecido 
como património mundial pela Unesco desde 1995. Passeio a pé pela aldeia e visita da Casa Wada, 
que é uma casa de estilo Gassho-Zukuri com telhado de palha e pau de cumeeira, em forma 
triangular formando um A,  a maior do seu tipo.  

Almoço em restaurante. Após as visitas, partida para Takayama com passagem por Gero Onsen. 

A fonte termal Gero é uma das três estâncias turísticas de águas termais mais famosas do Japão 
conjuntamente com Arima (Hyogo) e Kusatsu (Gunma). À chegada a Takayama, visitaremos Yatai 
Kaikan – Salão de exibição dos carros alegóricos que participaram no Festival Takayama Matsuri, 
seguido de Takayama Jinya – casa histórica do governo e que foi uma das mansões do Lorde 
Kanamori do Castelo Takayama. Passagem pela Rua Kami Sannomachi com as suas tradicionais 
casas de madeira que nos transportará ao Japão tradicional. Continuação para o Hotel Associa 
Takayama Resort 4****, ou similar. Check-in e distribuição de quartos.  

Jantar no hotel e alojamento. 
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8º Dia – 29 out. (ter.) - Takayama / Matsumoto / Lago Kawaguchi 

Após o pequeno-almoço japonês no hotel, visita do Museu da Herança de Kusakabe - pertencia a 
uma família de fornecedores do governo ricos durante a era Edo (1603-1868). Partida de 
autocarro para Matsumoto. 

Após chegada, visita de uma Destilaria de Saké, seguido de almoço em restaurante. 

De tarde, visita do Castelo de Matsumoto, um dos "Três Famosos Castelos" do Japão, juntamente 
com o Himeji-jo e com o Kumamoto-jo.  

Continuação para o Lago Kawagachi e chegada ao Fuji View Hotel 4****, ou similar. Check-in e 
distribuição de quartos. Jantar e alojamento no hotel. 

 

9º Dia – 30 out. (qua.) - Lago Kawaguchi / Monte Fuji / Hakone / Tokyo 

Pequeno-almoço no hotel e partida de autocarro para o Parque Nacional de Hakone, 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.  

Passeio pela base do Monte Fuji e Monte Fuji Visitors Center (localizado à entrada da linha 
Subaru - a estrada com portagem que leva à 5ª estação do Monte Fuji). 

Cruzeiro no Lago Ashi e subida no Teleférico de Hakone ou em caso deste estar fechado subida 
no Teleférico de Komagatake, para podermos admirar as belíssimas paisagens e o Vale 
Owakudani. Almoço em restaurante. Continuação para Tokyo. 

Chegada ao Hotel Sheraton Miyako Hotel Tokyo 4****, ou similar. Check-in e distribuição de 
quartos. 

Jantar em restaurante. Alojamento no hotel. 

 

10º Dia – 31 out. (qui.) - Tóquio / Nikko / Tóquio 

Após o pequeno-almoço no hotel, saída para um dia inteiramente dedicado à visita de Nikko, 
onde a grandiosidade da natureza se combina harmoniosamente com a habilidade arquitetónica.  

Chegada a Nikko e início da visita com o Lago Chuzenji e as Cascatas de Kegon (Kegon Waterfall). 

Almoço em restaurante. 

De tarde, visita do Santuário Toshogu dedicado a Tokugawa leyasu (1543-1616). 

No final das visitas, continuação para Tokyo. 

Saída do hotel para visita noturna de Tokyo e os seus néons com passagem por Shybuya e jantar 
em restaurante. Alojamento no hotel.  

 

11º Dia – 1 nov. (sex.) - Tokyo 

Após o pequeno-almoço no hotel, início da visita da cidade com passagem por Asakusa, um dos 
mais importantes bairros; visita do Sensoji Temple, o mais antigo templo budista de Tóquio e a 
Nakamise Shopping Arcade. Segue-se um passeio de barco no Rio Sumida. 

Almoço em restaurante. De tarde, visita de Odaiba também conhecida como Rainbow Town - é 
uma ilha artificial construída sobre entulhos que fica a 6 km de Tóquio. Regresso ao hotel. 

Saída do hotel para jantar em restaurante. Alojamento no hotel. 
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12º Dia – 2 nov. (sáb.) - Tokyo 

Após o pequeno-almoço no hotel, continuação da visita da cidade com a Visita da Praça do 
Palácio Imperial. Continuação para visita da Área de Ginza, conhecida como uma área chique de 
Tóquio, com inúmeras lojas de departamento, boutiques, restaurantes e cafés. Almoço em 
restaurante. 

De tarde, visita da Torre de Tokyo, torre de radiodifusão em Sumida. Inicialmente a torre deveria 
ter 610 metros de altura, mas o projeto foi alterado e passou a ter 634 metros de altura, 
tornando-se a mais alta estrutura do Japão e a segunda maior do mundo. Continuação para a zona 
do aeroporto. Jantar em restaurante. Assistência às formalidades de embarque e pelas 22h00 
partida em voo da Emirates com destino a Lisboa (via Dubai). 

 

13º Dia – 3 nov. (dom.) - Dubai / Lisboa  

05h00 - Chegada ao Dubai e mudança de avião. Pelas 07h25, partida do Dubai em voo da Emirates 

Airlines com destino final a Lisboa, com chegada prevista pelas 12h00 ao Aeroporto Humberto 

Delgado. 

 

Preço inclui: 

Acompanhamento durante toda a viagem por um acompanhante TRYVEL; 

Bolsa de documentação e saco Tryvel; 

Passagem aérea Lisboa / Dubai / Tokyo + Osaka / Dubai / Lisboa, em voos da Emirates Airlines, em classe 

económica com direito ao transporte de 30 kg de bagagem de porão; 

Transporte em autocarro de turismo com ar-condicionado, durante todo o circuito acima mencionado; 

Transporte de comboio (Bala) 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 2ª dia ao jantar do 12º dia num total de 21 

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 à Parada do Festival Jidai Matsuri em Kyoto; 

Assistência de um Maiko Show; 

Taxas de aeroporto, segurança  e combustível no valor de €416,95 à data de 02.11.2018 (a reconfirmar 

aquando da emissão dos bilhetes); 

Seguro de viagem – Multiviagens especial com PVFM e CIV e Mip de € 30.000; 

Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA; 

Bagageiros nos hotéis (1 peça de bagagem por pessoa); 

Gratificações a guia e motorista; 

Auriculares. 

 

O preço não inclui: bebidas às refeições e quaisquer serviços que não se encontrem mencionados no 

presente programa e extras de caráter pessoal (ex: telefonemas, bar, mini bar, lavandarias etc.). 
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VALORES E CONDIÇÕES: 
 
Sócios Efetivos e Auxiliares: 4.760€                    Suplemento Individua:  812€ 
 
Outros Convidados              : 4.788€                    Suplemento Individual: 812€ 
 
Débito poderá ser fracionado em 14 vezes: em 25 de março, 24 de abril, 24 de maio, 25 de junho, 
25 de julho, 23 de agosto, 25 de setembro, 25 de outubro, 25 de novembro (2 prestações), 23 de 
dezembro de 2019 e 24 de janeiro (2 prestações) e 25 de fevereiro de 2020. 
 
Na opção de débito único, será debitado em 25 de setembro de 2019. 

 
 

Inscrições limitadas até 10 de março de 2019. 
 
A 12 de março informaremos os Associados cujas inscrições foram consideradas. 
 
Desistências: 
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de 50€, a 
título de Despesas, acrescido dos eventuais custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico. 
 
 
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
 
O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer 
com qualquer dos participantes durante esta viagem, assim como alterações ao programa que 
venham a acontecer por razões imprevistas ou outras que possam por em risco a sua segurança. 
 
Passaporte com validade de 6 (seis) meses após a data do fim da viagem. 

Custos 

Diversos 

FICHA DE INSCRIÇÃO JAPÃO 
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https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000037505

