Viagem Completa
Japão na Semana Santa
2023
Início
Resumo

Viagem completa de 16 dias
Partida 28 de março 2023
Desde Lisboa, Madrid e Barcelona

A viagem inclui:
• Voos ida e volta desde Lisboa, Madrid ou Barcelona
(consultar desde outros pontos).
• 2 noites de hotel 4* em Kioto
• 2 noites de hotel 4* em Tóquio
• Visitas de Kioto, Tóquio, Nara e Kamakura
• Cruzeiro de 10 dias a bordo do Diamond Princess em
pensão completa
• Traslados durante a viagem
• Guia Assistente em Espanhol
• Seguro

Tokyo

(Yokohama)

Honshu

Hiroshima Osaka
Nagasaki

Kochi

Shimizu

30 Mar– Visita de Kioto. Tarde livre para visitar a cidade.
Alojamento em Hotel 4*
31 Mar – Visita de Nara. Trem bala a Tóquio. Traslado e
alojamento em Hotel 4*
1 Abr – Visita de Tóquio. Alojamento em Hotel 4*
2 Abr – Visita de Kamakura. Traslado a Yokohama e
embarque no Diamond Princess.

4 Abr – Osaka

5 Abr – Kochi

Shikoku

Kyushu

Pacific Ocean

6 Abr – Hiroshima

7 Abr– Navegação

Diamond Princess

Jeju

29 Mar - Chegada a Osaka (Japão). Traslado a Kioto e
alojamento em Hotel 4*

3 Abr – Shimizu

JAPAN

Itinerário

Osaka

SOUTH
KOREA

Kyoto

28 Mar - Partida desde Espanha e Portugal.

8 Abr – Cheju City

9 Abr – Nagasaki

10 Abr - Navegação
11 Abr – Desembarque em Yokohama. Visita de Tóquio e
traslado ao aeroporto. Voo de regresso.
12 Abr – Chegada a Espanha e Portugal.

Final da viagem
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Voo Madrid/ Barcelona/
Lisboa – Osaka (Japão)
28 de março

Apresentação no aeroporto 3 horas antes da hora de partida do voo para realizar os trâmites de
Check-in. Partida em voo de
com escala no Dubai com destino Osaka (Japão). Noite a bordo.
Nota:
- Para conexões desde outros pontos, consulte com o seu agente de viagens.

Chegada a Osaka (Japão)
29 de março

Hora estimada de chegada a Osaka às 17:15 hrs (hora local).
Assistência no aeroporto e traslado ao hotel em Kioto para realizar o check in.
Tarde livre.
Alojamento em Hotel de 4* em Kioto.
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Visita de Kioto (Japão)
30 de março

Pequeno-almoço no hotel.
8 hrs aprox.
Visita de Kioto para conhecer o Castelo Nijo, um dos castelos mais populares de todo o Japão, no qual viveu
Tokugawa Leyasu, o primeiro da poderosa dinastia de shoguns Tokugawa. Visita do Templo Kinkakuji
Conhecido como o Pavilhão Dourado, um dos templos mais famosos de Kioto (Património da Humanidade em
1994) que tem a particularidade de ter as paredes exteriores dos dois andares superiores recobertas com pão
de ouro. Visita a Arashiyama e ao bosque de bambu onde um caminho abre passagem entre os imponentes
bambus, transportando o visitante a uma atmosfera mágica. Passeio por Gion um dos bairros de geishas mais
conhecidos, cheio de casas de chá (ochaya), casas de geishas (okiya) e lojas tradicionais.
Tempo livre durante a excursão para almoçar e fazer compras.
Traslado ao Hotel.
Alojamento em Hotel 4* em Kioto.

Visita de Kioto – Nara - Tóquio
31 de março

Pequeno-almoço no hotel.
10 hrs aprox.
Traslado a Nara para visitar o Templo Todaiji que ostenta o recorde mundial como a maior construção de madeira
do mundo. No Parque Nara poderá desfrutar dos cervos sika que vagam pelo terreno livremente e estão
protegidos já que são considerados mensageiros dos deuses. Posteriormente, regresso a Kioto para visitar
o Santuário de Fushimi Inari, um dos santuários mais antigos de todo o Japão, que existe desde o séc. VIII
d.C. Traslado à estação e trem bala para Tóquio.
Tempo livre durante a excursão para almoçar e fazer compras.
Traslado ao hotel.
Alojamento em Hotel 4* em Tóquio.
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Visita de Tóquio.
1 de abril

Pequeno-almoço no hotel.
7,5 hrs aprox.
Visita de Tóquio para conhecer o Santuário Sintoísta de Meiji um dos santuários mais populares de todo o Japão,
dedicado ao primeiro imperador do Japão moderno, o imperador Meiji e a sua esposa, a imperatriz Shoken.
Panorâmica do famoso bairro de Shibuya e da Praça do Palácio Imperial residência oficial da família imperial
japonesa, situado nos terrenos do antigo castelo de Edo. Visita do Templo Asakusa Kannon, o templo budista
mais antigo de Tóquio. Conta a lenda que foi construído quando, no séc. VII dois irmãos encontraram uma
estátua de Kannon no rio Sumida. Passeio pela rua comercial Nakamise, uma das ruas comerciais mais
antigas da cidade.
Tempo livre durante a excursão para almoçar e fazer compras.
Traslado ao hotel.
Alojamento em Hotel 4* em Tóquio.

Visita de Kamakura e
embarque em Yokohama
2 de abril

Pequeno-almoço no hotel.
7,5 hrs aprox.
Traslado e visita de Kamakura para conhecer o Templo Kotokuin, famoso pela sua estátua de bronze do Buda
Amida que é um dos icones mais famosos do Japão e do Templo Hasedera dedicado à deusa Benzaiten, com
belos jardins de hortênsias e impactantes estátuas Jizo.
Ao finalizar, traslado ao porto de Yokohama para embarcar no navio Diamond Princess.

Viagem Completa
Japão na Semana Santa
2023

Diamond Princess

Construção/Renovação:
2004 / Abril 2017
Idioma/Moeda: Inglês/
Dólar
Passageiros - 2.670
Tripulação - 1.100
Toneladas - 115.875
Comprimentos - 290
metros
Altura- 62 metros
Pontes - 18
Cabines - 1.337

Diamond Princess é um tesouro de delícias excecionais
esperando para ser descoberto. Você vai desfrutar de um
Sashimi no Kai Sushi, assista aos artistas de rua na Piazza,
aproveite o nosso teatro ou um tratamento único no banheiro
estilo tradicional japonesa Izumi, a maior do mar.

Nota: Mundomar Cruzeiros oferecerá excursões
opcionais em espanhol nos portos de escala.

Shimizu, Japão
3 de abril

Pensão completa a bordo.
(Duração da escala de 07:00 – 15:00 hrs)
Shimizu é uma cidade japonesa caracterizada pela sua fascinante paisagem, a sua história cultural e pelo vulcão
mais importante do Japão. É um destino único que mistura uma parte inovadora e vanguardista junto com
paisagens espetaculares.
O Monte Fuji é o lugar mais conhecido de Shimizu, elevando-se 3776 metros sobre o nível
do mar. Este vulcão ativo é considerado “lugar e fonte de inspiração artística” pela UNESCO.
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Osaka, Japão
4 de abril

Pensão completa a bordo.
(Duração da escala de 09:00 – 21:00 hrs)
Osaka é uma cidade de contrastes com uma marcada personalidade. Destacada principalmente pela sua
arquitetura vanguardista, a sua grande variedade gastronómica e o seu ambiente noturno. Seus sinais
marcantes e as suas modernas infraestruturas convertem-na numa das cidades mais avançadas do Japão.

Kochi, Japão
5 de abril

Pensão completa a bordo.
(Duração da escala de 07:00 – 17:00 hrs)
Kochi fica numa ampla planície frente à baía de Urado. É uma cidade com grande interesse histórico, o qual
se reflete no castelo de Kochi. Conta com fascinantes paisagens como a praia Katsurahama, considerada como
um dos melhores miradores para observar a lua.
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Hiroshima, Japão
6 de abril

Pensão completa a bordo.
(Duração da escala de 09:00 – 18:00)
Hiroshima é uma cidade moderna com grandes avenidas. Trata-se de uma cidade emblemática com múltiplas
referências ao seu trágico passado. No coração da cidade encontra-se o Parque Comemorativo da Paz e a
Cúpula da Bomba Atómica que comemora este dia. Hiroshima é também o ponto de partida até à
pitoresca ilha de Miyajima, conhecida pelo seu Santuário de Itsukushima.

Navegação
7 de abril

Pensão completa a bordo.
Desfrute do navio enquanto realiza uma magnífica navegação.
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Cheju City, Coreia do Sul
8 de abril

Pensão completa a bordo.
(Duração da escala de 07:00 – 17:00)
Cheju é um arquipélago localizado ao sul da Coreia que foi nomeado como “maravilha do mundo natural”. É uma
cidade marcada pela sua imponente natureza, conta com espetaculares cavernas vulcânicas, acompanhadas das
suas praias, bosques e montes.

Nagasaki, Japão
9 de abril

Pensão completa a bordo.
(Duração da escala de 07:00 – 16:00)
Nagasaki é uma cidade marcada pela sua história durante a segunda guerra mundial, onde ainda, ao dia de hoje,
encontramos diferentes alusões da época como o Parque da Paz e o Museu da Bomba Atómica.
Esta linda cidade é descrita frequentemente como a São Francisco do Japão, pelas suas lindas colinas rodeadas
pela baía.
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Navegação
10 de abril

Pensão completa a bordo.
Desfrute do navio enquanto realiza uma magnífica navegação.

Desembarque em Yokohama,
visita de Tóquio e voo de
regresso a Espanha ou Portugal
11 de abril

Pequeno-almoço no navio.
13 hrs aprox.
Desembarque no porto de Yokohama e traslado a Tóquio para visitar a rua Omotesando, onde se
encontram as boutiques mais prestigiosas do mundo e que os próprios japoneses definem como os Campos
Elíseos de Tóquio. Também a rua Takeshita, a mais pitoresca e extravagante de toda a cidade com abundantes
lojas de estilos lolita, gótico, pop, kawaii…
Passearemos pelo Parque Hamarikyu com o seu jardim tradicional, o maior de Tóquio e um dos mais lindos.
Conheceremos o Bairro de Odaiba, ilha artificial situada na baía com centros comerciais, bares, restaurantes e
a praia de Tóquio. Finalmente se visitará o distrito de Akihabara, caraterizado por ser um grande núcleo comercial
formado por armazéns e lojas de eletrónica e jogos.
Tempo livre durante a excursão para almoçar e fazer compras.
Traslado ao aeroporto de Narita para apanhar um voo da
com escala no Dubai destino Espanha ou
Portugal.

Chegada a Espanha
12 de abril

Chegada a Madrid às 13:25 hrs (hora local).
Chegada a Barcelona às 13:25 aprox. (hora local).
Chegada a Lisboa às 12:35 aprox. (hora local).
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Preços do serviço aeroterrestre
Preços por pessoa em quarto duplo com partida de Madrid/Barcelona/Lisboa*
Partída de MAD, BCN e LIS em classe turística + serviços terrestres desde:

2.697 €

Passagens aéreas e combustível de MAD e BCN (sujeito a alterações na emissão):

561 €

Taxas aéreas e combustível de LIS (sujeito a alterações na emissão):

569 €

Suplementos
Suplemento de voo em classe executiva de MAD, BCN, LIS:**

2.746 €

Suplemento de imposto e combustível na classe executiva da MAD, BCN, LIS:

1.278 €

Suplemento em quarto individual em Hotéis:

502 €

Preços do cruzeiro
Preços por pessoa em cabine dupla
Cabine interior desde

950 €

Cabine janela desde

1.025 €

Cabine varanda desde

1.705 €

Taxas por pessoa

341 €

Data de atualização 20 de outubro de 2022
*Possibilidade de conexão desde outros potos da Península, Baleares e Canárias. Consulte horários e suplemento.
**Disponíveis trocas para a classe Business no voo antes da emissão do bilhete (consulte disponibilidade e suplemento).

O preço do aeroterrestre inclui

• Todos os voos, traslados, visitas, entradas, Pequenos-almoços,
Almoços e jantares que se especificam no programa.
• Guia assistente desde Espanha.
• Guia local em espanhol durante as visitas.
• Seguro de Assistência

O preço do cruzeiro inclui

• O cruzeiro inclui pensão completa a bordo, água não
engarrafada, café, chá e sumos ao pequeno-almoço, assim como
acesso e uso das instalações do navio.

O preço não inclui

• Gratificações.
• Gratificações do cruzeiro
• Bebidas em almoços ou jantares não especificadas.
• Vistos.
• Test Covid-19.
• Qualquer outro serviço não especificado.
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Notas importantes
• Esta viagem está programada para um mínimo de 20 pessoas. No caso de não atingir o mínimo estabelecido, o preço
poderá sofrer alterações.
• A viagem poderá ser cancelada pelos fornecedores ou pela agência organizadora por motivos de força maior.
(COVID, impossibilidade de voos, requisitos de saúde...)
• Oferecemos uma descrição aproximada das visitas, que pode variar dependendo de vários fatores e circunstâncias. o
A duração também pode variar dependendo dos horários dos voos, tráfego, condições climáticas, etc.
• Nossos programas não são adequados para pessoas com mobilidade reduzida, pois não podemos garantir o cumprimento
das requisitos de segurança em todas as infraestruturas e equipamentos utilizados durante o programa e que
impossibilitem que seja operacionalmente viável.
• Bagagem incluída: 1 mala para despachar até 30kg e 1 peça como bagagem de mão até 7kg.
• Documentação: passaporte obrigatório com no mínimo 6 meses de validade após a data de desembarque e no mínimo
2 folhas em branco.
• Vistos: passaporte obrigatório com pelo menos 6 meses de validade após a data de desembarque e pelo menos 2 páginas
em branco. Em referência ao visto, deverá consultar a sua agência de viagens ou em: https://visados.org/
• Cada passageiro será responsável pela emissão de toda a documentação necessária (vistos e documentos de saúde que
são necessário) de acordo com a sua nacionalidade. Em nenhuma hipótese a Mundomar Cruzeiros será responsável pela
emissão de vistos ou documentação necessária.
• Consulte os requisitos de saúde necessários para entrada no Japão, Coreia do Sul e embarque na Princess Cruises.
• É obrigatório fornecer um número de telemóvel de contacto por passageiro, sendo este o número operativo durante a
viagem para notificar o passageiro de possíveis incidentes e/ou emergências.

Condições de reserva e cancelamento
É imprescindível anexar uma cópia dos passaportes dos passageiros no momento da confirmação da reserva.
O depósito para toda a viagem em classe turística é de € 150 por pessoa e em classe executiva € 350 por pessoa
(não reembolsável).
Uma vez confirmada a reserva por escrito e pago o depósito, as taxas de cancelamento serão as seguintes:
Cancelamento até 90 dias antes da data de partida do cruzeiro: Depósito total
Cancelamento entre 89 e 60 dias antes da data de partida do cruzeiro: 15% do preço total
Cancelamento entre 59 e 45 dias antes da data de partida do cruzeiro: 25% do preço total
Cancelamento entre 44 e 36 dias antes da data de partida do cruzeiro: 50% do preço total
Cancelamento com menos de 35 dias antes da data de partida do cruzeiro: 100% do preço total
O valor da multa será reembolsado pelo seguro incluído no preço da viagem se as garantias de cancelamento especificado
nas condições do seguro, exceto o valor do prêmio de seguro de € 100, que não seria reembolsável em qualquer caso.
As passagens aéreas serão emitidas aproximadamente 35 dias antes da partida. Uma vez emitido, nenhum tipo de
alteração será possível e não será reembolsável.
Por se tratar de um programa completo, o dinheiro não será devolvido em nenhum caso pelas visitas que o cliente decida
não realizar.
A responsabilidade pela prestação dos serviços contratados cessará quando forem afetados por motivos de força.
maior, entendendo como tal aquelas circunstâncias alheias aos organizadores, anormais e imprevisíveis, porém,
fornecerá a assistência necessária ao cliente afetado.

