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DESTAQUES DO ROTEIRO:

ESSÊNCIA DA CORÉIA

PALÁCIO CHANGDEOK
Esse complexo grandioso foi a principal residência real
em Seoul por 270 anos. O Palácio Changdeok possui
todo o esplendor e a riqueza da antiga casa da realeza
coreana, e é conhecido por seu lindo jardim, também
chamado de “Jardim Secreto”, declarado pela UNESCO
um Patrimônio Mundial da Humanidade.

VILAREJO FOLCLÓRICO COREANO
Interessante local nas proximidades de Seoul, onde
foram preservadas casas tradicionais coreanas, com
mobílias e utensílio que ajudam a compreender o
cotidiano do estilo de vida dos habitantes locais dos
séculos XVIII e XIX.

TEMPLO BULGUKSA
Este templo em Gyeongju abrange uma série de
construções de madeira em terraços de pedra suspensos. O
terreno do templo é dividido em 3 áreas principais, sendo:
Birojeon (o salão do Buda Vairocana), Daeungjeon (O salao
da Grande Iluminação) e Geungnakjeon (o salao da
suprema felicidade)

GRUTA SEOKGURAM
Localizada em Gyeongju, no monte Toham, a Gruta
Seokguram é uma gruta artificial budista construída no
século VIII, incluindo um salão retangular na entrada e um
salão interior redondo que abriga uma monumental estátua
de Buda. Este local foi declarado pela Unesco como
Patrimônio da Humanidade.

TORRE DE BUSAN
Construída em 1973, a torre de Busan possui 120 metros
de altura e está localizada dentro do Parque Youngdusan.
Seu deque possui uma vista panorâmica e um pequeno
café. A base da torre está interligada com algumas galerias
e lojas de souvenirs.

Consulte seu agente de viagens

Saídas: Diárias
Seoul

Daegu

Gyeongju

Busan

Seoul

Mínimo de 4 participantes.

1º dia - .... / Seoul
[-,-,-]
Chegada ao Aeroporto Internacional de Incheon, recepção
e traslado ao hotel.
2º dia - Seoul
[C,-,-]
Dia todo de passeio com visita ao Museu Nacional da
Coreia, ao Palácio Changdeok, a N Seoul Tower e ao
mercado de Gwangjang. Retorno ao hotel e tarde livre
para atividades independentes.
3º dia - Seoul / Monte Songnisan / Daegu
[C,-,-]
Meio dia de passeio com visita ao vilarejo folclórico
coreano e ao Templo Beopjusa, localizado no Monte
Songnisan. Traslado até Daegu. Chegada, recepção e
acomodação.
4º dia - Daegu / Gyeongju
[C,-,-]
Meio dia de passeio com visita ao Museu Yangnyeongsi de
medicina oriental e ao Mercado Seomun. Traslado à
cidade de Gyeongju e visita ao Observatório Astronômico
Cheomseongdae e ao Royal Tumuli Park. Traslado ao
hotel e acomodação.

5º dia - Gyeongju
[C,-,-]
Dia todo de passeio com visita ao Templo Bulguksa, a
Gruta Seokguram, o Túmulo real Gwaeneung e
observaremos belas paisagens costeiras no porto de
Guryongpo.
6º dia - Gyeongju / Busan
[C,-,-]
Traslado a Busan e, na rota, visita ao Templo Unmoonsa.
Chegada e visita à Torre de Busan, o mercado de peixe
Jagalchi e a Rua Nampodong. Traslado ao hotel e
acomodação.
7º dia - Busan / Seoul
[C,-,-]
Traslado a estação para embarque em trem com destino a
Seoul. Chegada, recepção e traslado ao hotel em Seoul.
Restante do dia livre para atividades independentes.
8º dia - Seoul / ....
[C,-,-]
Traslado de saída por conta dos passageiros (não
incluído). Fim dos serviços.

Observações:
- É necessário mínimo de 4 participantes. Consulte-nos no momento da reserva.
- O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem dos locais de visitação, como alguns passeios poderão ser
substituídos.
- Todos os preços e condições devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à alteração sem prévio aviso e
disponibilidade no momento da reserva.

Documentos necessários para portadores de passaporte brasileiro:

-

Passaporte com validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil.
Coréia do Sul: Não é necessário visto de turismo.

* A qualquer momento e sem prévio aviso poderão ocorrer alterações na documentação exigida para a entrada de cada país.
* A obtenção de toda a documentação exigida para esta viagem é de exclusiva responsabilidade do passageiro.
* Portadores de passaporte de outras nacionalidades, favor consultar os órgãos competentes.

Pacote Inclui:
Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares.
Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas.
(Legenda: C-café da manhã, A-almoço e J-jantar)
Traslado privativo aeroporto / hotel em Seoul somente com motorista local (sem assistência).
Demais traslados e passeios privativos com guia local falando espanhol.
Bilhete de trem em classe standard, emitido e entregue localmente - rota Busan / Seoul.

Pacote Não Inclui:
- Passagem aérea internacional.
- Taxas de embarque.
- Gorjetas para guias, motorista e maleteiros dos hotéis.
- Despesas com vistos e documentações.
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE

NOITES

HOTEL

Seoul

2

Ibis Ambassador Insadong

Daegu

1

Crystal

Gyeongju

2

Commodore

Busan

1

Ibis Ambassador Haeundae

Seoul

1

Ibis Ambassador Insadong
PARTE TERRESTRE
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos)

Base mínima
de participantes
4

2019

Duplo / Twin

Supl. Single

01 de Janeiro a 30 de Junho
01 de Setembro a 15 de Dezembro

2.523,00

453,00

01 Julho a 31 de Agosto

2.653,00

589,00

Informações Gerais:
Reservas e pagamento terrestre (FIT):
* Para reservas, é necessário sinal de 10% do valor total (ou máximo de US$ 300,00 por pessoa), cópia digitalizada dos
passaportes válidos e documento Condições Gerais assinado;
* O saldo deve ser quitado até 48 horas após a confirmação.
Formas de pagamento:
- À vista em dinheiro ou depósito;
- Ou parcelado com 30% de entrada + taxas e impostos (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 5 vezes sem juros nos
cartões Visa ou Mastercard (valor mínimo total de venda de US$ 1.500,00 por cartão - para valores menores, consulte-nos).
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento.

* Caso o pacote inclua bilhetes aéreos internos ou trechos de trem, note que uma vez emitidos, os valores dos bilhetes não
são reembolsáveis em caso de cancelamento.
Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte: www.investur.com.br/cambio.

Observações Importantes:
- O passaporte deve ter validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil;
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo;
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo;
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque;
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem prévia;
- Verifique as Condições Gerais de cobertura da Assistência de Viagem, caso esteja incluído no pacote.
** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os
lugares estão sujeitos à disponibilidade no momento da reserva. **

