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A partir de 2.085$
Visitando:  Seul/Gyeongju/Busan 

Coreia do Sul  
6 ou 7 Dias 

Dia 1º: Seul
Benvindo a capital de Coreia do Sul, chegada 
ao aeroporto internacional de Seul, onde serão 
recebidos por um assistente  que entregará os 
bilhetes  do ônibus . Traslado ao hotel. Resto do 
dia livre. Acomodação no hotel.  

Dia 2º: Seul
Café da manhã.  Saida com nosso  guia para um 
dia completo de exploração a  capital da Coreia 
do Sul. Seguimos nossa aventura no Jihachul, o 
metro  local. Começamos nossas visitas  com o  
Palácio de Gyeongbokgung. Este “brilhante pa-
lácio da felicidade”  é um  dos  cinco palácios da 
dinastia Choson (Joseon) que abriga o  Museu do 
Folclore e sua  coleção de objetos da  vida tradi-
cional coreana. Continuamos com o Templo de 
Jogyesa, um dos maiores da  cidade e o  centro 
da  Ordem Budista de Jogyejong, que promove  
a meditação  Zen. Degustaremos de um delicioso 
bibimbap em nosso almoço em um restaurante 
local. Pela tarde, visitaremos o distrito de Buk-
chon. Este distrito apelidado  de “Aldeia do  
Norte”, abriga  umas  900 casas tradicionais co-
reanas e  promete um  mergulho cultural única da 
antiga Coreia. Continuamos nosso passeio pelas 
ruas  de Insadong cheia de  antiquários e galerias 
de arte. A primeira hora da tarde, vamos obser-
var um espetáculo de entretenimento inscreveis 
no palco! (“Cooking’ Nanta”). Esta comédia   se  
baseia  um ritmo animado com os utensílios de 
cozinha  que  combina música tradicional,  muito 
moderna  que  mescla  inteligentemente os géne-
ros da comedia e drama. Acomodação no hotel. 

Dia 3º: Seúl/Gyeongju/Busan
Café  da  manhã. Hoje vanos viajar  de trem para 
Gyeongju , la capital espiritual y cultural de Corea 
donde Café  da  manhã. Hoje vamos viajar  de 
trem para Gyeongju, a capital espiritual e cultural 
da Coreia, onde faremos um tour pela cidade do 

que é conhecido como o “Museu sem paredes”. 
Visitaremos o Templo Bulkugsa (UNESCO), de-
pois o  parque  montes pontilhados com os 23 
túmulos dos governantes do Reino de Shilla e 
suas famílias e visitaremos o túmulo do “Cavalo 
Celestial”. Almoço . Continuamos a visitar os 
túmulos de Noseo Dong antes de uma última 
parada no observatório mais antigo do Extremo 
Oriente, Torre Cheomseongdae. À tarde, a trans-
ferência veículo privado com o nosso guia para 
Busan. Acomodação no hotel.

Dia 4º: Busan
Café da manhã . Hoje visitamos a aldeia cultural 
de Gamcheon. Aqui, as casas foram  construídas 
por pessoas que fugiam da guerra, o último en-
clave durante a Guerra da Coréia. Hoje, é uma 
vila artística decorada com murais e esculturas 
criado por moradores. Parada no cemitério do 
Memorial das Nações Unidas, único no mundo. 
Este lugar  presta homenagem aos 37.895 mem-
bros das forças da ONU que morreram na Guerra 
da Coréia entre 1950 e 1953. Almoço. Termina-
mos nosso passeio com uma caminhada pelo 
mercado de peixe jagalchi e o mercado inter-
nacional, onde são vendidos todos os tipos de 
produtos. Acomodação no hotel. 

Dia 5º: Busan/Seul
Café  da  manhã. Pegaremos o trem de volta para 
Seul. Uma vez em Seul teremos tempo livre para 
as últimas compras ou visitas opcionais. Reco-
mendamos a visita de meio dia ao Museu Nacio-
nal da Coréia. Acomodação no hotel.

Dia 6º: Seul
Café da manhã . Na hora indicada ao aeroporto  
para embarque em voo de  retorno. Fim dos 
nossos serviços.

Opção extensão a Seul

Dia 6º: Seul
Café  da  manhã. Propomos que passe mais 
uma noite em Seul para um passeio a especial  à 
fronteira mais vigiada do mundo, a zona desmili-
tarizada entre duas Coreias. Um guia de língua in-
glesa nos pegará para fazer o tour. Localizado em 
ambos os lados do paralelo 38, esta fronteira in-
fame foi criada na fi nal guerra em 1953, quando o 
armistício foi assinado Panmunjeom para separar 
a Coreia do Norte e Coreia do Sul. Na chegada, 
vamos realizar  controle dos passaportes seguido 
por uma breve explicação no campo das Nações 
Unidas. O passeio visitas: Imjingak Park, Ponte Im-
jingak Liberdade, o terceiro túnel de 73 metros de 
profundidade, Observatório Dora e Estação Do-
rasan. Almoço incluído. À tarde, voltamos  a Seul. 
Acomodação no hotel.  Almoço. À tarde, visita a 
Montanha de Tianzi, situada entre Zhangjiajie Na-
tional Forest Park e Suoxi Valley que  abrange uma 
área de 93 km quadro. O pico mais alto  tem uma 
altura 1. 260 metros acima do nível do mar  que 
oferece  uma impressionante  vista das montanhas 
e dos  vales  aos arredores. Acomodação no hotel.  

Dia 7º: Seul
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para voo 
de retorno . Fim dos nossos serviços. 

• Traslados, visitas e  excursões em serviço re-
gular.

• Assistência com  guia na chegada, os traslados 
aeroporto-hotel-aeroporto se realizam com 
ônibus  regular sem guia 

• Bilhete  de trem en classe turística  de Seul a 
Gyeongju e  de Busan a Seul.

• 5 noites de  hospedagem em hotéis previsto 
ou similares.

• Acomodação com café da manhã e 3 almoços 
• Visitas incluídas com  guia idioma espanhol.
• Impostos locais  e taxas de serviço.
• Seguro de Assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

Cidade Hotéis

Seúl (3) Lotte City Myeongdong 4*

Busan (2) Crown Harbour 4*

Hotéis previstos ou Similares

Saídas 2020
A SEÚL

• Gastos pessoais como bebidas, gorjetas, 
maleteiros , vistos, seguros, lavanderia  assim 
como chamada telefônica 

• Visitas e excursões não especifi cam no  iti-
nerário  

• Pagamento de camera de vídeo nos  templos.
• Vistos   

O Tour não incluiNO

6

3

• Mínimo 2 passageiros.  
• Horário de chegada  / saída dos  hotéis  são 

14h00 e  12h00 respectivamente.
• Traslado no 5 º dia  se realiza sem  guia acom-

panhante.  

Notas Importantes

Preço por pessoa em  $ USA  em Apartamento Duplo

Saídas
Iti. MM832

Categoria única
Duplo Sup. Indv.

Mar 21 2.085 575
Abr 04, Set 12 2.315 575

Abr 11, 18 2.945 575
Mai 23, Jun13, Jul 25, Ago 08, 15 2.775 575

Out 10 2.490 575
Sup. Extensão Seul (dia 6º) 315 315 

$

INTRODUÇÃO

Descubra o melhor da República da Coreia 
nesta  viagem de 6 dias. Um país cheio de his-
tória e tradição que oferece experiências das 
mais variadas, paisagens realmente incríveis de 
alguns  5.000 anos de cultura e história. Nós vi-
sitamos o capital da Coreia do Sul, Seul, onde 
vivem palácios meticulosamente reconstruídos, 
com mercados noturnos animados um espetá-
culo de arquitetura moderna. Gyeongju famoso 
por seus numerosos vestígios históricos e Busan 
com sua principal atração do o mercado de 
peixe Jagalchi (o maior do país). Tudo em uma  
experiência enriquecedora.

2020

Março 21
Abril 4, 11*, 18* 
Maio 23
Junho 13

Julho 25
Agosto 8, 15
Setembro 12
Outubro 10*

(*) (*) Saídas especiais Abril “ Flores das Cerejeiras” Outubro “ Cores do Outono” CHINA

Seúl3

COREA DEL NORTE

Gyeongju

Busán2

COREA DEL SUR
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