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Coréia 

Dia 1º Seul  
• Quinta-feira 
Chegada e traslado ao hotel em 

carro privado com assistência. Aloja-

mento.  

Dia 2º Seul/Paralelo 38/Seul  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço. 
Durante este dia se realizará a Excur-
são à fronteira com a Coreia do 
Norte (zona desmilitarizada), a fron-
teira mais vigiada do mundo. Esta 

fronteira se estabeleceu em 1953 

depois da Guerra de Coreia. Vere-
mos a Ponte da Liberdade, o tercei-
ro túnel de infiltração escavado ile-

galmente pelos norte coreano. Na 

continuação no Observatório Dora, 
podemos ver a cidade de Gijeong-

dong da Coreia do Norte com um 

mastro de 160 metros de altura. Alo-

jamento. 

Dia 3º Seul 
• Sábado • Café da manhã. 
Visita ao templo de Jogyesa e Palá-
cio Gyeongbokkung. O palácio foi 
construído em 1394 pela Dinastia de 

Joseon (1392-1910) e foi o centro do 

poder durante séculos. No palácio 

podemos ver a cerimônia de troca de 

guarda. De novo voltaremos ao pre-

sente e passaremos pela Casa Azul, a 
mansão presidencial. No museu 

perto (Sarangchae) aprenderemos 

sobre os habitantes atuais e anterio-

res. Na impressionante Praça de 
Gwanghwamoon veremos a estátua 
do Almirante Yi e do Rey Sejong, os 

dois heróis nacionais. Insadong tem 

sido o lar de uma dezena de galerias 

de arte, lojas de antiguidades, casas 

de chá tradicionais e lojas de recor-

dações. O Parque Tapgol é de gran-
de valor histórico, já que foi o ponto 

de partida de 01 de março de 1919 

do Protesto da Independência contra 

a ocupação japonesa. Na continua-

ção, visita do Museu nacional Han-
geul, que exibe a historia e o valor da 
ortografia coreana, o bem cultural 

mais valioso da Coreia,  através de 

exposições, atividades e educação. 

Continuaremos com a visita ao Arro-
yo Cheonggyecheon, um antigo 
canal, que flui há séculos no coração 

de Seul. Há meio século, o canal foi 
preenchido com concreto para dar 
lugar a uma estrada muito transita-
da, porém o canal de 5,3 km de com-
primento foi restaurado no ano de 
2005. Nossa última parada será o 
mercado Gwangjang, um dos mer-
cados tradicionais mais antigos de 
Seul. Regresso ao hotel e alojamento. 

Dia 4º Seul/Andong/Gyeongju  
• Domingo • Café da manhã  
Saída de Seul em ônibus privado com 
destino a Gyeongju. Durante o traje-
to visitarão a Aldeia Andong 
Hahoe, onde as tradições seculares, 
influenciados pelos ensinamentos de 
Confúcio, ainda sobrevivem. Os habi-
tantes vivem da mesma forma que 
viviam seus antepassados, em casas 
simples para os agricultores comuns 
e em casas ricamente decoradas para 
os "Yangban", os aristocratas. Che-
gada ao hotel e alojamento. 

Dia 5º Gyenongju 
• Segunda-feira • Café da manhã.  
De manhã visitaremos a caverna de 
Seogguram, que abriga uma incrível 

GROTA SEOGGURAM - GYEONGJU

7 dias 
(6 noites de hotel) 

desde 2.300 USD

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Seul: Hotel Stanford 4* - Gyengju: The K Hotel 4*

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- O traslado do dia 7º se realizará sem assistência de língua 
espanhola 

Hotéis na Coreia: 
- A categoria hoteleira nos países asiáticos (mais alta) difere com 
respeito à categoria hoteleira de outros países, por isso catalo-
gamos por qualidade e serviço, segundo nosso próprio critério 
e de forma subjetiva, os hotéis que utilizamos em nossos  
programas.

CORÉIA DO SUL

Coréia do Norte

Mar 

Amarelho

Gyeongju●

Andong●

Paralelo 38●

Seúl ●

HOTÉIS  
4*

Incluindo ASSISTÊNCIA e VISITAS em ESPANHOL +  
6 CAFÉS DA MANHÃ, 1 ALMOÇO e 13 VISITAS

DATAS DE SAÍDA 2019 (QUINTA-FEIRA) 

Abril: 11*, 18 e 25 - Maio: 2, 9*, 16, 23 e 30 -  
Junho: 6, 13, 20 e 27 - Julho: 4, 11, 18 e 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 e 29 - Setembro: 5, 12, 19* e 26 
Outubro: 3, 10, 17*, 24 e 31 

*Saídas garantidas desde 2 pessoas

Este Programa Inclui: 
- 6 noites de alojamento nos hotéis previstos ou similares em 
quarto duplo. 
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto em transporte público Air-
port Limousine Bus  
- 6 cafés da manhã + 1 almoço 
- Visitas e traslados indicados no itinerário com guias locais de 
língua espanhola  
- Bilhete de trem classe turística para o trajeto Gyeongju/Seul  
- Seguro de Viagem. 

Este Programa NÃO Inclui: 
- Gorjetas para guias, choferes, etc. 
- Tudo que não esteja especificado no itinerário.

PALÁCIO GYEONGBOKKUNG - SEUL
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estátua de Buda, e também visitare-
mos o templo de Bulgugsa, constru-
ído no mesmo período. Continuare-
mos até a aldeia da cerâmica, onde 
continuam a trabalhar da mesma 
forma que a dinastia Shilla. Visita do 
Parque Tumuli com as 23 tumbas 
reais que datam da Dinastia Shilla. Os 
numerosos artefatos encontrados 
nestas tumbas mostram um notável 
avanço tecnológico e cultural dessa 
época (anos 600-900). Prosseguire-
mos ao Cheomseongdae que é o 
observatório astronômico mais anti-
go existente na Ásia. As 362 pedras 
usadas para construir o Cheomse-
ongdae representam os 362 dias do 

calendário lunar. A lagoa Anapji é 
um lago artificial construído para 
lazer e estudo da família real. Por últi-
mo ao redor da estação de trem visi-
taremos o mercado de alimentos de 
Gyeongju onde poderemos saborear 
suas comidas típicas e o famoso doce 
Gyeongju Pan. Alojamento. 

Dia 6º Gyenongju/Seul 
• Terça-feira • Café da manhã  
Traslado a estação de trem para sair 
com destino a Seul. Chegada ao 
hotel e alojamento 

Dia 7º Seul 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto em carro  
privado. 

Suplementos 

Hotel Stanford 4* em Seúl: 
Noite extra em quarto duplo (por pessoa) .......................................................... 119 
Noite extra em quarto individual (por pessoa).................................................... 225 

Por voo Madri/Seul/Madri (sem taxas, neto e aproximado) desde..................... 315 
Taxas de aeroporto voo internacional........................................................ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32

Preços por pessoa (em USD, mínimo 6 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 2.300 

Suplemento quarto individual ....................................................................... 530

LAGOA ANAPJI - GYEONGJU

MÁSCARAS TÍPICAS DE ANDONG

En quarto duplo ................................................................................................. 3.050 

Suplemento quarto individual .............................................................................. 680

Preços por pessoa em USD desde 
(mínimo 6 pessoas / *2 pessoas)

Dia 1º Seul 
Dia 2º Seul 
Dia 3º Seul 
Dia 4º Seul/Gyeongju 
Dia 5ª Gyeongju 

Dia 6º Gyeongju/Busan  

Dia 7º Busan 

Dia 8º Busan/Seul     

Dia 9º Seul 

Consultar itinerário detalhado

CORÉIA ao Completo 
9 DÍAS/ 8 n. hotel desde ……… 3.050 USD 

DATAS DE SAÍDA 2019: 
Abril: 11*, 18 e 25 - Maio: 2, 9*, 16, 23 e 30 - Junho: 6, 13, 20 e 27 - Julho: 4, 11, 18 e 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 e 29 - Setembro: 5, 12, 19* e 26 - Outubro: 3, 10, 17*, 24 e 31 

*Saídas garantidas desde 2 pessoas
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Em quarto duplo ................................................................................................. 4.890 

Suplemento quarto individual ........................................................................... 1.095

Preços por pessoa em USD desde 
(mínimo 6 pessoas / *2 pessoas)

Dia 1º Seul 
Dia 3º Seul 
Dia 4º Seul 
Dia 4º Seul/Gyeongju 
Dia 5ª Gyeongju 
Dia 6º Gyeongju/Busan 

Dia 7º Busan 

Dia 8º Busan/Jeju 

Dia 9º Jeju 

Dia 10º Jeju/Seul 

Dia 11º Seuúl 

Consultar itinerário detalhado

CORÉIA ao Completo + Ilha de Jeju 
11 DÍAS/ 10 n. hotel desde ……… 4.890 USD 

DATAS DE SAÍDA 2019: 
Abril: 11*, 18 e 25 - Maio: 2, 9*, 16, 23 e 30 - Junho: 6, 13, 20 e 27 - Julho: 4, 11, 18 e 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 e 29 - Setembro: 5, 12, 19* e 26 - Outubro: 3, 10, 17*, 24 e 31 

*Saídas garantidas desde 2 pessoas
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