CIRCUITOS PELO MUNDO | ÁSIA ORIENTAL | COREIA DO SUL
SEUL (4 dias / 3 noites) – Pacote terrestre privativo
ROTEIRO COM GUIA LOCAL FALANDO ESPANHOL OU PORTUGUÊS
Dia 1 – SEUL
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel em Seul, capital da Coreia do Sul. Seul, uma
das cidades mais seguras do mundo, alia modernidade e tradição e tem crescido economicamente
de forma inteligente e sustentável. Tem uma cultura pop que é um dos mais importantes
fenômenos midiáticos do mundo contemporâneo.

Dia 2 – SEUL
Café da manhã* Dia de passeio em Seul incluindo o Templo Jogyesa, considerado o centro do
budismo coreano, o Jardim Botânico Namsan, Gwanghwamun Plaza, que faz parte do projeto
governamental de renovação ambiental, Palácio Gyeongbok com troca da Guarda Real (fechado
às terças), Buckchon Hanok Village, vila com centenas de casas tradicionais denominadas hanok
que datam da Dinastia Joseon (1392 a 1897) e atualmente operam como centro cultural,
restaurantes, casas de chá, oferecendo aos visitantes uma vivência da cultura coreana, e a Torre
de Seul, o ponto mais alto da cidade. Almoço incluso.

Dia 3 – SEUL / CHUNCHEON / SEUL
Café da manhã* Dia de passeio pela região de Chuncheon visitando o
Jardim da Manhã Calma, um belíssimo jardim cuja criação foi inspirada
num poema escrito por um poeta indiano que descreveu a Coreia como
“terra da manhã calma”. Prosseguimento para conhecer a Ilha Nami,
famosa por ser cenário de novela coreana. No retorno a Seul, caminhada
pela área comercial de Insadong e Myeongdong. Almoço incluso.
Dia 4 – SEUL
Café da manhã* Check-out do hotel em horário regular. Em horário
adequado, traslado ao aeroporto.

O PACOTE INCLUI
• 3 pernoites no hotel escolhido com impostos locais inclusos; Café da manhã no hotel e 2 almoços;
• Traslados e passeios privativos com guia local falando espanhol ou português; Ingresso dos pontos turísticos conforme
citados no programa.
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) – BASE APTO. DUPLO
Valores válidos para mínimo de 2 participantes
HOTEL
2 pessoas
4 pessoas
6 pessoas
NINE TREE PREMIER MYEONGDONG II
USD 1.695,00
USD 1.225,00
USD 1.195,00
SOLARIA NISHITETSU MYEONGDONG
USD 1.715,00
USD 1.235,00
USD 1.215,00
PLAZA HOTEL SEOUL AUTOGRAPH COLLECTION
USD 1.940,00
USD 1.460,00
USD 1.430,00
Nota: Valores sujeitos a alteração dependendo do período da viagem.

8 pessoas
USD 1.035,00
USD 1.045,00
USD. 1.270,00

10 pessoas
USD 930,00
USD 940,00
USD 1.165,00

