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JAPÃO FASCINANTE
País do Sol Nascente, incluindo HIROSHIMA 

18 a 30 Junho 2023

Símbolo de modernidade e de respeito pelas tradições, o País do Sol Nascente vive estas duas
realidades em simultâneo e de forma sublime. É igualmente sublime a combinação da moderna
arquitectura de Tóquio e Osaka com as belezas paisagísticas do Parque Nacional de Hakone e do
Lago Ashi, bem como a monumentalidade de Nikko, Nara e Kyoto. A visita da Ilha de Miyajima e de
Hiroshima completam este circuito

1º Dia – 18 Junho (Dom.) – LISBOA / DUBAI
Comparência no Aeroporto de Lisboa cerca de 3 horas antes da partida. Assistência nas formalidades de
embarque pelo/a representante OASIStravel que vos acompanhará durante toda a viagem e partida às 14h15
em voo Emirates com destino a Tóquio. Refeições e noite a bordo.

2º Dia – 19 Junho (Seg.) – DUBAI / TÓQUIO
Escala no Dubai das 00h50 às 02h40. Chegada pelas 17h35 (hora local) a Tóquio. Após as formalidades
alfandegárias, assistência por guia local e transporte privativo para o centro da cidade (+-60Kms). Chegada ao
Hotel Keio Plaza e distribuição dos quartos. Jantar. Alojamento.

3º Dia – 20 Junho (Ter.) – TÓQUIO
Após o pequeno–almoço no hotel, saída para visita da cidade de Tóquio e dos seus principais pontos de
interesse. , visita do Santuário Meiji, construído em homenagem ao Imperador Meiji, designado como sendo o
pai do “Japão moderno”. Passagem ainda pelo famoso Cruzamento de Shibuya, com o movimento constante de
milhares de pessoas, sendo uma das mais movimentadas artérias da cidade. Iremos depois realizar um agradável
Cruzeiro na Baía de Tóquio, que nos proporciona magnificas vistas sobre a cidade. Almoço em restaurante local.
Após o almoço continuamos para a visita do Templo de Asasuka Kannon, templo budista e o mais antigo de
Tóquio, datado de 645 d.C. De seguida algum tempo livre na zona comercial de Nakamisa. Para terminar as
visitas subida ao Observatório do Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio. O edifício de 243 metros de
altura tem duas torres, e cada um abriga um observatório a uma altura de 202 metros, que oferecem boas vistas
panorâmicas de Tóquio e arredores. Foi o edifício mais alto de Tóquio durante alguns anos, até ser ultrapassado
pela Midtown Tower em 2007. Regresso ao hotel. À noite, pequeno percurso a pé para jantar em restaurante
local. No final do jantar, regresso ao hotel e alojamento.

4º Dia - 21 Junho (Qua.) – TÓQUIO / NIKKO / TÓQUIO
Pequeno-almoço. Dia inteiramente dedicado à visita de Nikko, onde a grandiosidade da natureza se combina
harmoniosamente com a habilidade arquitectónica. Prova disso, são as grandes construções do Santuário
Toshogu, que juntamente com o atractivo natural do Parque Nacional de Nikko, faz desta região um centro
famoso. Visita do Santuário de Toshogu. Classificado como Património Mundial da Unesco, foi construído para
abrigar o túmulo de Ieyasu Tokugawa, o primeiro líder militar a conseguir dominar todo o país, estabelecendo
um governo que se perpetuaria por mais de 250 anos. No seu testamento determinou que o seu túmulo ficasse
em Nikko. Após o almoço em restaurante local, regresso a Tóquio, com paragem nas Cascatas de Kegon (descida
em elevador incluída). À noite, saída com percurso a pé para jantar em restaurante local. No final do jantar,
regresso ao hotel e alojamento.

http://www.oasistravel.net/
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
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5º Dia – 22 Junho (Qui.) – TÓQUIO / KAMAKURA / HAKONE
Após o pequeno-almoço no hotel, partida de autocarro em direcção a Kamakura. Localizada 50Kms ao sul de Tóquio,
Kamakura 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 nos dá uma ideia da riqueza
monumental da cidade. Visita do Grande Buda no Templo de Kotoku-in e do Templo de Tsurugaoka Hachiman.
Almoço e continuação da viagem para Hakone.
Chegada a Hakone, uma área montanhosa, com o Lago Ashi-no repousando ao centro e o Monte Fuji quase sempre
visível a noroeste. A beleza desta paisagem merece ser contemplada tranquilamente. Faremos um pequeno passeio
de barco pelo Lago Ashi antes da chegada ao Hakone Yunohama Prince Hotel. Jantar e alojamento no hotel (em
quartos Ryokan, o que lhes permitirá usufruir da experiência do alojamento típico japonês).
Nota: Para maior comodidade dos passageiros, as bagagens no dia seguinte serão enviadas de Hakone directamente
para Quioto (1 mala por pessoa), necessitando os passageiros de levar apenas um pequeno saco ou troley com os
bens necessários para a noite seguinte em Quioto.

6º Dia - 23 Junho (Sex.) – HAKONE / MONTE FUJI / MISHIMA/ QUIOTO
Pequeno-almoço no hotel e saída para um passeio no comboio panorâmico Hakone Tozan, de Hakone Yumoto até
Gora. Seguiremos depois no autocarro para o Monte Fuji, um dos símbolos mais conhecidos do Japão, com uma
altura de 3.775 metros, sendo frequentemente retratado em obras de arte e fotografias, onde iremos até ao
patamar 5 do Monte Fuji (dependendo das condições atmosféricas, poderá não ser possível a visita). Seguiremos
depois para a estação de comboios de Mishima, onde será entregue o almoço pic-nic. Às 14h55, saída da estação de
comboios de Mishima em comboio Super Express Shinkansen (Kodama) com destino a Quioto. Chegada a Quioto e
transporte até ao Hotel Miyako Hotel Kyoto Hachijo South Wing. Distribuição dos quartos. À noite, pequeno
percurso a pé para jantar em restaurante local. Regresso ao hotel. Alojamento.

7º Dia – 24 Junho (Sáb.) – QUIOTO
Pequeno-almoço no hotel. O dia de hoje será dedicado à visita de Quioto e seus templos, incluindo o almoço.
Fundada no ano de 794, Kyoto manteve-se o centro da civilização nipónica durante mais de mil anos. Mesmo hoje,
apesar da capital ter mudado para Tóquio, Quioto mantém a sua posição de centro histórico e cultural do país, berço
de grande parte do espírito e da tecnologia nipónica. Os Japoneses descrevem a cidade como “Nihon no Furusato” –
“o coração do Japão”. Das inúmeras atracções destacamos o Mercado Nishiki, o Templo Ginkakuji, também
conhecido como Pavilhão de Prata, o Santuário de Heianjingu (jardins não incluídos). Igualmente conhecido por
Santuário da Paz e Tranquilidade, este santuário foi construído em 1895 para comemorar o 1100º aniversário da
fundação de Quioto, e também o Templo Kiyomizu (Templo da Água Limpa, do séc.VIII). Regresso ao hotel. À noite,
pequeno percurso a pé para jantar em restaurante local. No final do jantar, regresso ao hotel e alojamento.

8º Dia – 25 de Junho (Dom.) – QUIOTO
Pequeno-almoço no hotel. O dia de hoje será dedicado à continuação da visita de Quioto, destacando o Templo do
Pavilhão Dourado (Kinkakuji, séc.XIV) e o Templo Ryoanji com o seu tradicional jardim japonês. Almoço durante as
visitas. Visita também ao Castelo de Nijo-jo, famoso pelos seus jardins e pela sumptuosidade da sua decoração com
pinturas do séc. XVII. Passaremos ainda pela zona de Gion, conhecida como “Bairro das Gueixas”. Embora o bairro
tenha surgido há 500 anos (próximo do Santuário Yasaka) ganhou especial importância no início do século XVIII,
quando as casas de chá (ochaya) tinham licença para ter entre os seus serviços “gueixas” e “maikos” (aprendizes de
gueixas). Regresso ao hotel. À noite, saída para jantar em restaurante local, onde assistiremos a uma apresentação
de “Maiko e Geiko”, nome dado às aprendizes de Gueixa e Gueixas, respectivamente. Regresso ao hotel.
Alojamento.
Nota: Para maior comodidade dos passageiros, as bagagens no dia seguinte serão enviadas de Quioto directamente
para Osaka (1 mala por pessoa), necessitando os passageiros de levar apenas um pequeno saco ou troley com os
bens necessários para as duas noite seguintes (Osaka e Hiroshima)

9º Dia – 26 Junho (Seg.) – QUIOTO / FUSHIMI / NARA / OSAKA
Após o pequeno-almoço, sairemos do hotel para visita de Fushimi e Nara, com primeira paragem em Fushimi-Inari
para visita do seu templo shintoísta, o Santuário Fushimi Inari. Das visitas em Nara, destaque para o Santuário
Kasuga (exterior; não inclui o interior do santuário principal), cujo telhado vermelho contrasta vivamente com o
verde envolvente da natureza e o Templo Todaiji (séc.XIII), no qual se encontra o Enorme Buda de Bronze; bem
como para o Parque de Nara, popularmente conhecido como Parque dos Veados pelos mais de 1000 exemplares
desta espécie que aqui vivem pacificamente e se aproximam de nós com toda a tranquilidade; e Templo Horyuji,
templo budista famoso por ser um dos edifícios de madeira mais antigos do mundo, declarado em 1993 Património
Mundial pela UNESCO.
Almoço em restaurante local durante as visitas. Chegada a Osaka no final da tarde e check-in no Hotel Monterey
Grasmere Osaka. À noite, saída com percurso a pé para jantar em restaurante local. No final do jantar, regresso ao
hotel e alojamento.

http://www.oasistravel.net/
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10º Dia – 27 Junho (Ter.) – OSAKA / HIROSHIMA / MIYAJIMA / HIROSHIMA
Pequeno-almoço no hotel e transporte para a estação de comboios Shin Osaka, para saída em comboio
Super Express Shinkansen (Nozomi) em direcão a Hiroshima. Chegada a Hiroshima e continuação até à Ilha
de Miyajima. Chegada a Miyajima e visita do Santuário de Itsukushima, fundado em 593 e famoso por
estar assente em estacas (a famosa porta “Torii” está actualmente com obras de manutenção). Almoço em
restaurante local. Após o almoço, regresso a Hiroshima ao Hotel Granvia Hiroshima. Distribuição dos
quartos e restante tarde livre. À noite, pequeno percurso a pé para jantar em restaurante local. Regresso
ao hotel. Alojamento.

11º Dia – 28 Junho (Qua.) - HIROSHIMA / OSAKA
Pequeno-almoço no hotel e visita de Hirsohima, incluindo o Museu-Memorial da Paz e passeio pelo
Parque da Paz e visita à Cúpula Genbaku ou Cúpula da Bomba Atómica. Almoço em restaurante local. Após
o almoço, partida de Hiroshima para Osaka no comboio Super Express Shinkansen (Nozomi). Chegada à
estação de comboios de Osaka e transporte de autocarro até ao hotel. Jantar em restaurante local.
Alojamento no Hotel Monterey Grasmere Osaka.

12º Dia – 29 Junho (Qui.) - OSAKA / DUBAI
Pequeno-almoço no hotel. Saída do hotel para inicio da visita da cidade de Osaka, na qual se destaca o
fantástico edifício Umeda Sky Building, onde subiremos até ao seu “Observatório Suspenso” para admirar a
sua arquitectura interior vanguardista e admirar a inesquecível vista panorâmica sobre a cidade e o rio.
Prosseguiremos a visita com passagem pelo Mercado Kuromon, onde a riqueza e variedade de produtos é
convidativa e pelo bairro de Dotonbori, hoje em dia uma zona noturna popular e de entretenimento
caracterizada pela sua atmosfera excêntrica. Visita também ao Castelo de Osaka pela sua imponente
presença, e pelo acervo histórico que podemos admirar no interior. Almoço durante as visitas.
No final das visitas, transporte para o aeroporto de Osaka. Formalidades de embarque e partida às 23h45
em voo Emirates com destino a Lisboa via Dubai. Noite e refeições a bordo.

13º Dia – 30 Junho (Sex.) - DUBAI / LISBOA
Chegada ao Dubai pelas 04h50. Mudança de voo e continuação às 07h25 com destino a Lisboa. Chegada ao
aeroporto de Lisboa pelas 12h35.

FIM DA VIAGEM

Preços por pessoa: Valor-Base Taxas Total Valor/mês*

Em quarto DUPLO 4.719 € 433 € 5.152 € 644 €

Supl. Quarto INDIVIDUAL 784 € 98 €

* = 8 Mensalidades de 28 Fevereiro’23 a 30 Setembro’23,  facilidade de pagamento válida para reservas até 28 Fevereiro 2023

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasistravel” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu 
início, com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.

http://www.oasistravel.net/
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Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea em voos regulares Emirates, Lisboa / Tóquio + Osaka / Lisboa (via Dubai), com direito ao transporte

de 1 peça de bagagem até 30 Kg;
✓ Assistência e transportes privativos aeroportos / hotéis / aeroportos;
✓ Transporte em autocarro de turismo com ar-condicionado, durante todo o circuito acima mencionado;
✓ Transporte em comboio-bala nos percursos mencionados no programa;
✓ Alojamento em hotéis de 4* (os mencionados ou similares) incluindo o pequeno-almoço diário; 
✓ Programa em regime de pensão completa desde o jantar do 2º dia ao almoço do penúltimo, no total de 20 refeições);
✓ Show de Geishas (Maiko e Genko) em Quioto;
✓ Visitas conforme mencionadas no itinerário, incluindo todas as entradas referidas;
✓ Acompanhamento durante todo o circuito por uma guia oficial japonesa falando português (ou espanhol);
✓ Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Taxas de segurança, aeroportos e combustível (no valor de 433€ à data de 01.02.2023, valor a reconfirmar à data de 

emissão);
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência,

cancelamento e interrupção de viagem, e coberturas por motivos Covid-19 (ver apólice);
✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;
✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 01.02.2023;
✓ Gratificações a guias locais e motoristas.

Serviços não incluídos:
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa tais como: extras 

efectuados durante a estadia – bebidas às refeições, telefonemas, lavagem de roupa, bagageiros, etc…

Documentos necessários (para cidadãos portugueses – à data de elaboração do programa):
• Passaporte válido com um mínimo de 6 meses à data da viagem;
• Vacinação COVID completa (3 doses) ou resultado negativo de teste PCR feito nas 48h antes da viagem (atualização 

de regras sanitárias poderão alterar);
• Preenchimento de formulário de saúde online,  apresentando à chegada o código QR obtido.

NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros da
mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa (01/02/2023).
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida (17 Março 2023) + restante pagamento até 45 dias
antes da partida (05 Maio 2023). Às reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de
anular as correspondentes reservas, aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.

Condições de cancelamento: da data da reserva até 14 Mar.’23: 65€ por pessoa; de 15 Mar.’23 a 13 Abril’23: 25% do valor da viagem; de 14 Abril’23
a 10 Maio’23: 50% do valor da viagem; a partir de 11 Maio’23 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão
crescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

http://www.oasistravel.net/
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

TÓQUIO:

OSAKA:

OASIStravel – 01 / 02 / 2023

Mês
Temperatura Mínima Média 

(°C)
Temperatura Máxima Média (°C)

Pluviosidade Média
(mm)

Média de dias com 
precipitação

Jan 2.8 9.5 45.4 5.6

Fev 2.9 10.2 61.7 6.3

Mar 5.6 13.7 104.2 9.9

Abr 10.7 19.9 103.8 9.3

Maio 15.6 24.5 145.5 10.0

Jun 20.0 27.8 184.5 11.2

Jul 24.3 31.6 157.0 9.9

Ago 25.4 33.4 90.9 6.9

Set 21.7 29.3 160.7 9.4

Out 15.5 23.3 112.3 7.9

Nov 9.9 17.6 69.3 6.2

Dez 5.1 12.3 43.8 5.5

Mês Temperatura Mínima Média (°C) Temperatura Máxima Média (°C)
Pluviosidade Média

(mm)
Média de dias com 

precipitação

Jan 2.5 9.9 52.3 4.5

Fev 2.9 10.4 56.1 5.5

Mar 5.6 13.3 117.5 9.9

Abr 10.7 18.8 124.5 9.9

Maio 15.4 22.8 137.8 10.3

Jun 19.1 25.5 167.7 11.4

Jul 23.0 29.4 153.5 10.3

Ago 24.5 31.1 168.2 7.7

Set 21.1 27.2 209.9 11.0

Out 15.4 21.8 197.8 9.8

Nov 9.9 16.9 92.5 6.8

Dez 5.1 12.4 51.0 4.2

http://www.oasistravel.net/
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