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DESTAQUES DO ROTEIRO: Essência da Coreia 
 

PALÁCIO CHANGDEOK 
 
Esse complexo grandioso foi a principal residência real 
em Seul 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.  

 
Shigoto.com viagens e turismo 

www.shigoto.com.br 
  



  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saídas: 2 e 16 de janeiro, 6 e 20 de fevereiro, 6 e 20 de março, 10 e 24 de abril, 8 e 22 de maio, 5 e 19 de junho,  
3 e 17 de julho, 14 e 28 de agosto, 11 e 25 de setembro, 9 e 23 de outubro, 6 e 20 de novembro, 4 e 11 de dezembro. 

 
Seoul   Monte Songnisan   Daegu    Gyeongju      Busan 

 
 
1º Dia - ... / Seoul [ - , - , - ] 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Incheon, recepção 
e traslado ao hotel. Seoul é a capital da Coreia do Sul, e 
sua área metropolitana é considerada uma das mais 
populosas do mundo, local onde tecnologia e história 
convivem em harmonia. 
 
2º Dia - Seoul [ C , - , - ] 
Meio dia de passeio em Seoul, iniciando pelo Museu 
Nacional da Coréia, seguindo para o Palácio Changdeok e 
o jardim secreto “Huwon”. Visitaremos também a N Seoul 
Tower, localizada no Monte Namsan, de onde teremos 
uma bonita imagem da área metropolitana de Seoul. 
Retorno ao hotel e tarde livre.  
 
3º Dia - Seoul/ Monte Songnisan/ Daegu  [ C , - , - ] 
Pela manhã, visita ao Vilarejo Folclórico Coreano. 
Seguiremos para o Parque Nacional Songnisan, para visita 
ao Templo Beopjusa, onde está a mais alta estátua de 
Buda na Coreia. À tarde, prosseguimento a Daegu. 
Chegada e traslado ao hotel.  
  
4º Dia - Daegu/ Gyeongju  [ C , - , - ] 
Após café da manhã, visita ao Museu Yangnyeongsi de 
Medicina Oriental, onde poderemos relaxar os pés em um 
banho de ervas medicinais, e visita ao Mercado Seomun. 
Prosseguimento à cidade de Gyeongju, antiga capital do 
Reino de Silla.  Visita ao observatório astronômico 
Cheomseongdae e ao Royal Tumuli Park.  
 

5º Dia - Gyeongju [ C , - , - ] 
Visitaremos o Templo Bulguksa e a Gruta Seokguram. 
Conheceremos também o túmulo real Gwaeneung e 
faremos um passeio pelo porto de Guryongpo, 
observando belas paisagens costeiras. Retorno ao hotel.   
 
6º Dia - Gyeongju / Busan [ C , - , - ] 
Saída com destino a Busan, a segunda maior cidade da 
Coréia depois de Seoul. Parada para visita ao templo 
Unmoonsa, onde estão as monjas budistas. Chegada e 
visita à torre de Busan no Monte Yongdusan com um 
observatório que oferece uma bela vista da cidade. 
Visitaremos também o mercado de peixe Jagalchi e a Rua 
Nampodong. Após passeio, traslado ao hotel. 
 
7º Dia - Busan / Seoul [ C , - , - ] 
Após café da manhã, traslado de volta a Seoul (poderá ser 
de ônibus ou trem, será informado no local). Chegada e 
traslado ao hotel. Restante do dia livre para atividades 
independentes. Sugerimos compras na área da 
Universidade Hongik. 
 
8º Dia - Seoul / ... [ C , - , - ] 
Café da manhã no hotel e check-out em horário regular. 
Fim dos nossos serviços. No hotel há ponto de parada de 
ônibus regular, ou então é possível reservar o traslado 
privativo separadamente. 
 

 



  

Observações: 
- Valores válidos para embarque até dezembro de 2017. 
- É necessário mínimo de 4 participantes para que ocorra a saída regular. Consulte-nos no momento da reserva.  
- Na base de 2 e 3 participantes, os serviços são privativos. Caso desejem outras datas de saídas que não constam nesta 

lista, consulte-nos sobre a possibilidade.  
- O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem dos locais de visitação, quanto alguns passeios poderão ser 

substituídos. 
 
 
Pacote Inclui: 
- 7 noites de hospedagem nos hotéis mencionados ou similares; 
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar; 
- Guia local falando espanhol; 
- Traslados e passeios regulares em minivan conforme descritos, exceto opcionais e o traslado de partida para o 

aeroporto (8º dia), que deverá ser por conta própria. 
 
 
Pacote Não Inclui: 
- Parte aérea internacional. 
- Early check-in ou late check-out. 
- Despesas com documentações. 
- Gorjetas para guia local, motorista e maleteiros dos hotéis. 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
 
 

Hotéis previstos ou similares 

Cidade Noites Hotel Categoria do Apartamento 

Seoul 3 Aventree Jongno Standard 

Daegu 1 Daegu Grand Hotel Standard 

Gyeongju 2 Commodore Standard 

Busan 1 Busan Towerhill Standard 
 
 

PARTE TERRESTRE 
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) 

Base mínima de 
participantes 

DUPLO/ TWIN SUPLEMENTO SINGLE 
Forma de pagamento 

Valor em USD Valor em USD 

4 (regular) 2.625,00 

580,00 Conforme descrito abaixo 3 (privativo) 2.850,00 

2 (privativo) 3.800,00 
 
OBS:  
* Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração sem 
aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólares Americanos. 
* As tarifas aéreas estão sujeitas a alterações pelas empresas aéreas locais sem prévio aviso. 
 
 
 

Informações Gerais: 
Reservas e pagamento terrestre (FIT): 
* Para reservas, é necessário 10% de sinal do valor total (ou máximo de USD300.00 por pessoa), cópia escaneada dos 
passaportes válidos e condições gerais assinadas; 
* 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 + extras e taxas (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).  
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo de 6 a 12 vezes COM juros em cheque 
através de financiamento bancário (sujeito a aprovação de crédito). 
* 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.  
 
 

Observações Importantes: 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Verifique a necessidade de vistos exigidos por cada país antes de visitá-lo; 
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas por cada país antes de visitá-lo. Em caso de necessidade de Certificado 
Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do 
embarque. 
- 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. 
 


