EXCURSÃO FESTIVAL DAS CEREJEIRAS

COREIA DO SUL COM SAKURA 2023
Saída: 01 de abril – 13 dias de viagem

O PACOTE INCLUI
* Passagem aérea da Qatar Airways em classe econômica
* Pernoite nos hotéis mencionados ou em similares com impostos locais inclusos
* Café da manhã nos hotéis (9) e refeições mencionadas no roteiro (6 almoços)
* Ônibus privativo com guia local falando espanhol durante os passeios
* Traslados aeroporto / hotel / aeroporto em ônibus privativo com guia local falando espanhol
* Bilhetes de trem de alta velocidade Seul / Gyeongju e Busan / Seul
* Ingresso dos pontos turísticos citados no programa
* Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 75 mil,
incluindo US$ 30 mil para Covid-19
* Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem para grupo com
mínimo de 15 participantes.

Preços por Pessoa (em dólar americano)
Pacotes
Completo com aéreo e terrestre*
Somente terrestre
*Taxas de embarque (valor válido para reserva aérea de Grupo)

Individual
USD 5.350,00
USD 4.550,00

Acomodação em quarto
Duplo
Triplo
USD 4.510,00
USD 4.470,00
USD 3.710,00
USD 3.670,00
USD 332,00

* Valores válidos para grupo com mínimo de 15 participantes

Conversão do Dólar Americano para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento.
Forma de pagamento: 20% de entrada (à vista) + saldo em até 05 parcelas sem juros nos cartões Visa, Mastercard, Amex e Elo.

Consulte seu Agente de Viagem!
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São Paulo
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.
São Paulo  Doha
02:40 – Embarque no voo QR 774 com destino a Doha. 22:50 – Chegada a Doha.
Doha  Seul
02:10 – Embarque no voo QR858 com destino a Seul (Aeroporto Internacional de Incheon).
16:55 – Chegada, recepção e traslado ao hotel em Seul.
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Seul
Café da manhã* Dia de passeio em Seul, capital da Coreia do Sul, que tem uma rica história de centenas de anos e é
considerada uma das cidades mais seguras do mundo. Alia modernidade e tradição e seu crescimento econômico se
desenvolve de forma inteligente e sustentável. Tem locais históricos considerados como patrimônio mundial pela
UNESCO e é conhecida pela cultura pop que é um dos mais importantes fenômenos midiáticos do mundo
contemporâneo. Visita aos principais pontos turísticos incluindo: Palácio Gyeongbokgung, o principal e o maior
palácio entre os “Cinco Grandes Palácios” da Dinastia Joseon que reinou a Coreia entre 1392 e 1897 com Cerimônia
de Troca da Guarda Real; Casa Azul, residência oficial do Presidente da Coreia do Sul, construída em estilo
arquitetônico tradicional; Museu Folclórico Nacional; Hanok Bukchon Village, uma aldeia tradicional coreana
preservada que transpira a atmosfera do período Joseon; subida ao Monte Namsam de teleférico e N Seoul Tower
ou Namsam Tower, torre de comunicação que marca o ponto mais alto da cidade que além de um mirante, oferece
aos visitantes restaurantes, café, lojas de suvenires e um museu. Almoço incluso.
Seul
Café da manhã* Dia de passeio em Seul para apreciar a florada do sakura, a flor de cerejeira, iniciando com uma visita
panorâmica pelo famoso bairro de Gangnam. A seguir, participação no Festival das Cerejeiras de Yeouido e no Festival
das Cerejeiras do Lago Seokchon com tempo livre para almoço (não incluso). Continuação do passeio com uma
caminhada pela área comercial de Insadong e Myeongdong.
Seul
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Palácio Gyeongbokgung

Gyeongju

Café da manhã* Pela manhã, saída para a estação e embarque em trem de alta velocidade (KTX) com destino a
Gyeongju, capital do antigo Reino de Silla (57 a.C. a 935 d.C.). Rica em história e cultura, tem templos, palácios e
tumbas como grandes atrações, a região é considerada Patrimônio Mundial da Unesco. Visita aos principais pontos
turísticos: Templo de Bulguksa, considerado obra de arte do apogeu do Reino de Silla, é um templo budista que
abriga sete tesouros nacionais incluindo os pagodes Dabotap e Seokgatap. Cheongun-gyo e duas estátuas de Buda
de bronze banhado a ouro; Seokguram, gruta budista artificial construída no século 8º nos declives do Monte
T’oham que contém uma enorme estátua de Buda que olha para o mar; Palácio Donggung e Lagoa Wolji,
localizados dentro do Parque Nacional de Gyeongju. A lagoa artificial, construída por ordem do Rei Munmu em 674
d.C., é considerada uma das grandes maravilhas da Coreia do Sul. Almoço incluso. Após passeio, traslado ao
hotel.
As malas grandes ficarão depositadas no guarda-volumes do hotel em Seul. Recomenda-se levar em uma mala de
mão troca de roupa para dois dias.
Gyeongju
Busan
Café da manhã* Saída do hotel para visitar o Lago Bomun, popular ponto de atração para ver a florada das cerejeiras
na cidade. Continuação para o Observatório Cheomeoungdae, o mais antigo observatório astronômico da Ásia
Oriental. Almoço incluso. A seguir, traslado para Busan. Chegada e visita ao Templo Haedong Yonggungsa. Situado na
costa nordeste de Busan, é uma rara oportunidade de se ver um templo ao longo do litoral; a maioria dos templos na
Coreia está localizada nas montanhas. Fundada em 1376, é um dos principais templos budistas da Coreia do Sul.
Traslado ao hotel e check-in.

Lago Bomun
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Templo Haedong Yonggung

ROTEIRO DE VIAGEM

8

9

10

11

12

13

08/04
sáb

09/04
dom

10/04
seg

11/04
ter

12/04
qua

13/04
qui

Busan
Café da manhã* Dia de passeio em Busan, a segunda mais populosa metrópole depois da capital Seul. É mais famosa
pelas suas belas praias, montanhas espetaculares e templos históricos. Visita aos principais pontos turísticos:
Mercado Jagalchi, o maior mercado de frutos do mar da Coreia; Praia de Haeundae, considerada a praia mais bonita
com suas águas transparentes, mar calmo e areia clara, tem 1,5 km de extensão; Oryukdo Skywalk, um observatório
com estrutura de vidro, de onde se tem uma vista cênica fascinante das cinco ou seis ilhotas do mar em Busan.
Oryukdo é um dos dois locais considerados como Sítios do Patrimônio Cultural Nacional; Gamcheon Culture Village,
uma das atrações mais pitorescas de Busan com suas casas pintadas com cores vivas, becos retorcidos como
labirintos, murais pintados, lojas e cafés; BIFF Square, uma atração turística cultural em Busan, baseada na indústria
cinematográfica da Coreia, e Museum DAH, um museu de arte digital. Almoço incluso.
Busan
Seul
Café da manhã* Em horário adequado, traslado à estação para embarque em trem de alta velocidade (KTX) com
destino a Seul. Chegada e traslado ao hotel. Retirada das malas depositadas no guarda-volumes do hotel. Restante
do tempo livre.
Seul
Chuncheon
Seul
Café da manhã* Dia de passeio pela região de Chuncheon para conhecer 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” e a Ilha Nami, pequena ilha em formato de meia lua, famosa por servir de locação para a popular
novela coreana “Sonata de Inverno”. Na primavera, é um dos pontos altos da florada de sakura, onde se pode
caminhar por uma alameda com árvores de cerejeiras. Almoço incluso.
Seul
Café da manhã* Pela manhã, vista à DMZ (Zona Desmilitarizada) incluindo: Parque Imjingpak, Túnel de Infiltração e
Observatório de Dora. Almoço incluso. À tarde, visita a locações usadas em novelas coreanas (K-dramas) como
Deoksugung Palace Stone Wall, uma via pedestre popular de 900 metros; Cheongyecheon Stream, um riacho
urbanizado com um moderno espaço público de recreação considerado o maior parque horizontal do mundo; Sinchon
Graffiti Tunnel, uma passagem subterrânea da estação de trem com arte urbana do grafite e Yonsei University, uma
das mais prestigiadas universidades do país.
Seul
Café da manhã* Dia livre com late check-out. À noite, em horário adequado, traslado ao aeroporto.
Seul  Doha  São Paulo
01:30 – Embarque no voo QR859 com destino a Doha.
05:55 – Chegada a Doha. 07:40 – Conexão com o voo QR773 com destino a São Paulo.
15:50 – Desembarque em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.

Hospedagem
Seul: Nine Tree Premier Myeongdong
Gyeoungju: Commodore Hotel Gyeoungju
Busan: Solaria Nishitetsu Hotel Busan
Refeições Inclusas
Café da manhã: 9

Palácio Azul

Almoço: 6

Torre de Seul
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Jantar: --

Jardim da Manhã Calma

