Guia: Dr. Camilo Martins de Oliveira

Programa
27 de Novembro – Sábado
Lisboa – Kyoto
08h20 – partida no voo AF 2325 com destino a Osaka via Paris (chegada a Paris às 11h50 com partida
do voo AF 292 para Osaka às 13h40)
28 de Novembro – Domingo
Kyoto
9h15 - chegada a Osaka, transfer, alojamento e almoço no Nikko Princess Kyoto*****, no restaurante
Amber court (ocidental)
jantar livre
(http://www.princess-kyoto.co.jp/english/)
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29 de Novembro – Segunda-feira
Kyoto Leste
8h00 – saída do hotel em autocarro
8h30 - caminhada pelo Passeio dos Filósofos e visita ao Ginkakuji (Pavilhão de Prata) e
visita ao Templo Nanzenji (templo Zen)
12h00 – almoço no restaurante Namzenji Gimmond (Japonês)
13h30 – visita ao templo Kodaiji
15h30 – visita ao Nijo jo (palácio do Shogun, visitado por portugueses no séc. XVI)
regresso ao Hotel
19h00 – jantar no restaurante Ganko Takasegawa Nijoen (japonês)
regresso e alojamento no Nikko Princess Kyoto*****
30 de Novembro – Terça-feira
Kyoto Oeste
09h00 – saída do hotel em autocarro
09h30 – visita a Myioshinji (templo com sino português)
10h30 – visita a Ryoanji (templo com a quintaessência de um jardim Zen)
11h30 - visita ao templo Kinkakuji (pavilhão dourado)
13h00 – almoço no restaurante Suisen Daijiin (japonês)
15h00 – Visita ao Palácio Imperial
16h00 – visita a Kiyomizu
regresso ao Hotel
19h00 – jantar no restaurante Rokusei (japonês)
regresso e alojamento no Nikko Princess Kyoto*****
1 de Dezembro – Quarta-feira
Kyoto – Nara – Kyoto
08h00 – saída do hotel em autocarro na direcção a Nara.
09h30 - visita ao templo Horyuji
11h30 – almoço no restaurante Hagagiku no Nara Hotel (japonês)
13h00 - visita ao parque de Nara, templo Kasuga e Todaiji
16h00 – visita ao templo Byodo-In
regresso e jantar no Nikko Princess Kyoto*****
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2 de Dezembro -Quinta-feira
Kyoto – Osaka – Kobe
09h00 – check-out e saída do hotel de autocarro em direcção a Kobe, com visitas em Osaka.
10h30 – visita a Nanbanbunka bijutsukan, museu de cultura e arte Nanbam
12h00 – almoço no restaurante Boteju Nishi Branch (japonês)
13h30 - visita ao Castelo de Osaka
15h00 – visita à colecção Akemi Maeda em Amagasaky
18h00 - chegada, check-in e jantar no Sheraton Kobe*****
(http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=772&language=
en_EN)
3 de Dezembro – Sexta-feira
Kobe – Nagasaki
09h00 – check-out e saída em autocarro
10h00 – visita ao Museu da cidade de Kobe, com memorabilia de Wenceslau de Moraes e à estátua de
Wenceslau de Moraes
12h00 – almoço no restaurante Steakland Kobe (japonês)
13h30 – transfer ao aeroporto Itami (Osaka)
16h00 – partida do voo Nippom Airways nº 167 para Nagasaki
17h20 – chegada a Nagasaki
18h30 – check-in e jantar no Best Western Premier Hotel *****
Alojamento no Hotel
(http://www.bestwestern.co.jp/english/nagasaki/)
4 de Dezembro – Sábado
Nagasaki
09h00 – saída do Hotel
09h15 – visita ao Parque e Museu da Paz
11h00 – visita à Igreja de Urakami Tenshudo
12h00 – visita à ilha de Dejima
12h30 – visita à Igreja de Oura Tenshudo
13h30 – almoço no restaurante ANA Hotel Nagasaki Glober Hill
15h00 – visita aos Jardins e mansão Globber
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17h00 – regresso ao Hotel
19h00 – jantar no jantar no restaurante Hamakatsu (japonês)
alojamento no Hotel Best Western Premier Hotel *****
5 de Dezembro – Domingo
Nagasaki – Kagoshima
09h00 – check-out e saída do Hotel em direcção a Kagoshima
10h00 – transfer a ferry boat para Amakusa
12h00 – Visita à igreja de Ooe Tenshudo e à igreja Sakitsu Tenshudo, ambas em Amakusa
13h00 – almoço no restaurante Boyo – Kaku (japonês)
13h00 – viagem em autocarro até Kagoshima
19H00 – check-in, alojamento e jantar (ocidental) no Castle Park Hotel, em Kagoshima****
(http://www.shiroyama-g.co.jp/)
6 de Dezembro – Segunda-feira
Kagoshima – Tóquio
08h00 – check-out e saída do hotel
08h30 - visita à Igreja e parque de S. Francisco Xavier
11h00 – almoço no restaurante Kamasotei (japonês)
12h15 – transfer ao aoroporto de Kagoshima
14h15 – voo para o aeroporto de Haneda em Tóquio
14h55 – chagada a Tóquio, transfer ao Hotel
17h30 – chegada e check-in no Imperial Hotel Tóquio*****
19h00 - recepção pelo Senhor Embaixador de Portugal no Japão, João Pedro Zanatti
21h30 – jantar no restaurante Kamakura, em Roppongi (japonês)
Alojamento no Imperial Hotel em Tóquio*****
(http://www.imperialhotel.co.jp/j/)
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7 de Dezembro – Terça-feira
Tóquio – Nikko – Tóquio
08h00 – Saída do Hotel
Viagem para Nikko
11h00 – visita ao templo Toshogu
13h00 – almoço no restaurante Nikko Kanaya Hotel (japonês)
14h30 – visita ao Lago Chuzenji
16h00 – visita à queda de água Kegon
17h00 – regresso ao hotel
20h00 – Jantar de despedida no restaurante Kacyo (japonês)
Alojamento no Hotel Imperial em Tóquio*****
8 de Dezembro – Quarta-feira
Tóquio – Lisboa
09h00 – check-out e saída do Hotel
11h00 – chegada ao aeroporto Narita para check-in no voo AF 275 com destino a Paris (Air France
no A380) onde chega às 17h15.
20h20 – voo AF 2324 com destino a Lisboa
21h50 - chegada a Lisboa
Fim da Viagem

Nota: este é um programa provisório que poderá ainda sofrer alterações
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