
Amostra de Plano de Viagem com a Temática “Bonsai & Natureza”, para a Primavera de 2020 

Esta amostra não constitui o Plano completo. Esta amostra não representa a totalidade das 

condições disponíveis através dos serviços especializados de consultoria ou dos serviços de 

planeamento personalizado de experiências de turismo imersivo.  

Criação original e exclusiva de Inês Carvalho Matos, consultora para o destino Japão.  

Os direitos sobre o presente documento e o seu conteúdo não transitam para quem dele tenha 

conhecimento, com ou sem pagamento, e reservam-se à autora.  

Não visa a venda de viagem, ou qualquer outra forma de venda de produto e serviço da exclusiva 

competência das agências de viagens. Os viajantes, autonomamente e por seus meios, deverão 

liquidar os produtos e serviços que adquirirem, tais como reservas de voo, alojamento, 

refeições, transportes, etc. A consultora presta os seguintes serviços: concepção e elaboração 

de plano detalhado, informação sobre os serviços e produtos turísticos a adquirir, e como o fazer 

concretamente, formação dos viajantes para tornar a experiência da viagem mais agradável e 

segura, esclarecimento de dúvidas e acompanhamento em todo o processo, de tal modo que os 

viajantes possam fazer uma escolha informada, um investimento seguro, e em última análise ter 

uma boa experiência.  

No caso de vir a ser solicitado o acompanhamento da autora, esta poderá acompanhar, na 

qualidade de investigadora de estudos japoneses, licenciada e especializada em pós-graduação, 

bem como viajante experiente neste destino em particular e autora de livros, documentários e 

outros conteúdos sobre o Japão. As despesas da sua viagem e do acompanhamento não estão 

contempladas no orçamento de despesa prevista por viajante.  

Esta amostra não é detalhada devido à necessidade de proteger o conteúdo científico e cultural 

do Plano propriamente dito, o qual estará disponível para os viajantes durante a experiência de 

viagem com acompanhamento. A componente pedagógica, nomeadamente em relação à 

história, arte, cultura, sociedade e geografia do Japão, que resulta de um percurso de pesquisa 

e trabalho prolongado, não está portanto incluída neste documento, para prevenir apropriações 

indevidas por parte de terceiros. A quem consultar este documento, solicita-se a amabilidade 

de não procurar copiar ou reproduzir indevidamente. Este documento é propriedade intelectual 

e criativa exclusiva da sua autora e publicação oficial do blog umlongoveraonojapao.com . 

O orçamento de despesa prevista por viajante, indicado no fim, é uma indicação sujeita a 

rectificações, nomeadamente mediante as condições que se venham a verificar para as reservas 

de voo e alojamento. Para cálculo, foram consideradas reservas confirmadas com 4 meses antes 

da data de início da viagem. Caso as reservas sejam feitas com menos antecedência do que isso, 

os preços poderão ser mais elevados, caso sejam feitas com mais antecedência poderão ser mais 

baixos. Outros factores, tais como desastres naturais, eventos não anunciados à data de 

elaboração deste Plano, ou outros, poderão também afectar os preços. 

O valor indicado como orçamento de despesa prevista por viajante não é um valor a pagar à 

autora, é uma indicação para o viajante prever quanto vai gastar com uma viagem com estas 

características se a realizar autonomamente e sem acompanhamento.  

Quando aplicado a refeições, transporte, entrada em atracções ou outras circunstâncias abaixo 

indicadas, o termo “incluído” significa “incluído na previsão de gastos”, isto é, a despesa com a 

aquisição do bem ou serviço foi considerada para efeitos de orçamento da estimativa de custos 



apresentada no fim. Não se trata de um bem ou serviço que esteja a ser vendido ou revendido, 

nem tão pouco há qualquer comissão na sua sugestão.  

O calendário que se apresenta em seguida está disponível de modo condicionado.  

Se existir o manifesto interesse por parte de um número suficiente de viajantes, a autora poderá 

aceitar acompanhar. O número mínimo de viajantes para que a autora considere acompanhar é 

de 6 pessoas, mas recomenda-se que seja entre 10 a 12 pessoas para que cada viajante veja 

reduzida a sua cota-parte de despesa em relação ao acompanhamento. A autora não 

acompanhada grupos organizados, tours de agências de viagens, nem grupos superiores a 14 

pessoas.  

Para saber mais sobre esta Proposta de Plano de Viagem queira contactar : 

umlongoveraonojapao@gmail.com  

 

Itinerário: 

 

15 de Abril, quarta-feira 

Saída de Portugal. 

 

16 de Abril, quinta-feira 

Chegada ao aeroporto de Haneda, Tokyo. Recepção à chegada. Viagem em limousine bus até 

Yokohama. Percurso em transporte público local até ao alojamento, em Yokohama. Depósito de 

bagagem no alojamento. Tempo para refrescar brevemente. Saída em grupo para almoço 

(incluído, em estabelecimento escolhido pela consultora e dentro do orçamento previsto).  

Passeio em Yokohama, a pé, passando pelos seus principais monumentos e pontos de interesse 

(itinerário sob consulta). Entradas em Museus incluídas (designação e temática sob consulta). 

Jantar temático (incluído, nas mesmas condições da anterior refeição, detalhes de local e tema 

sob consulta).  

Alojamento em hotel de tipologia internacional, 3 estrelas mínimo, em quarto twin, com 

amenidades de conforto e wc privado.  

 

17 de Abril, sexta-feira 

Pequeno-almoço no hotel ou, se não incluído em reserva, noutro lugar de acordo com sugestão 

da consultora, incluído. Excursão a Kamakura (detalhes do itinerário sob consulta). Almoço em 

tempo livre, orientado, mas não incluído.  

Note-se que este calendário faz coincidir a excursão a Kamakura com o Festival Anual de 

Primavera, que se realiza nessa cidade neste ano de 2020 entre 12 a 19 de Abril.  

Viagem para Kamakura, e de regresso, em comboio. Em Yokohama, tempo livre para jantar, 

orientado mas não incluído. Alojamento. 



18 de Abril, sábado 

Pequeno-almoço no hotel ou, se não incluído em reserva, noutro lugar de acordo com sugestão 

da consultora. Check-out. Viagem em comboio local entre Yokohama e Omiya, com a duração 

aproximada de 90 minutos.  

O alojamento em Omiya poderá ser um hotel de tipologia ocidental ou um alojamento de 

tipologia tradicional japonesa (estilo ryokan), conforme a melhor relação qualidade-preço à data 

da consulta.  

Depósito de bagagens no alojamento. Em Omiya, circulação em transportes públicos e também 

percursos a pé.  

Visita a “Omiya Bonsai Village” (detalhes do itinerário sob consulta). Durante o dia, o almoço e 

o jantar serão feitos em grupo, incluídos, em condições análogas às das refeições anteriores.  

Alojamento. 

 

19 de Abril, domingo 

Pequeno-almoço no hotel ou, se não incluído em reserva, noutro lugar de acordo com sugestão 

da consultora, incluído. Após check-out, com malas guardadas na recepção, extensão da visita a 

instalações da “Omiya Bonsai Village” durante a manhã. Tempo livre para almoço, com 

reencontro marcado para levantamento da bagagem.  

De tarde, percurso até ao centro de Tokyo, em comboio local, aproximadamente uma hora. 

Depósito de bagagem no alojamento. Breve percurso a pé (itinerário sob consulta), salientando 

os principais pontos de interesse, jantar em grupo em condições análogas às das refeições 

anteriores.  

Alojamento em hotel de tipologia internacional, 2 estrelas mínimo, em quarto twin, com 

amenidades de conforto e wc privado. 

 

20 de Abril, segunda-feira 

Itinerário em Tokyo (sob consulta).  

Refeições não incluídas.  

 

21 de Abril, terça-feira 

Após check-out, solicitar depósito de malas no alojamento. Manhã livre e tempo livre de almoço. 

Reencontro no alojamento em horário a determinar, no máximo às 14:00h. 

Possibilidade de fazer actividade Visita a Escola de Cerimónia do Chá, com Mestre de Cerimónia 

do Chá, com consumo incluído e demonstração de doces wagashi (com provas). A actividade 

está sujeita a marcação prévia e ao preçário apresentado por quem proporciona a sessão. 

(estimativa de despesa: aproximadamente 50 euros por pessoa, não incluída no orçamento 

apresentado no final deste documento).  



Viagem em Shinkansen, de Tokyo até X (local sob consulta), tendo o percurso a duração 

aproximada de três horas e meia. 

Após check-in, tempo livre para jantar.  

Alojamento em hotel de tipologia internacional, 3 estrelas mínimo, em quarto twin, com 

amenidades de conforto e wc privado. 

 

22 de Abril, quarta-feira 

Pequeno-almoço no hotel ou, se não incluído em reserva, noutro lugar de acordo com 

sugestão da consultora, incluído.  

Visita a parque (detalhes sob consulta), repleto de cerejeiras (sakura), que se prevê estarem 

em plena floração nesta data em particular já que a floração desta espécie e neste local é na 

segunda quinzena de Abril. A localização e eventos que aí decorrem estão enquadrados em 

Festival de Sakura que decorre nestas datas. 

Visita a Museu dedicado à habitação e folquelore, ao ar-Livre, o qual apresenta uma grande 

variedade de casas, estruturas e ambientes do Japão histórico, à escala real e a partir de 

exemplares autênticos (restaurados), que foram recolhidos por todo o país e dispostos numa 

reserva natural e cultural. 

Durante o itinerário, o almoço e o jantar serão feitos em grupo, incluídos, em condições 

análogas às das refeições anteriores. 

 

23 de Abril, quinta-feira 

Pequeno-almoço no hotel ou, se não incluído em reserva, noutro lugar de acordo com sugestão 

da consultora, incluído. 

Excursão a Parque Histórico Temático (pormenores sob consulta). Este parque foi criado para 

proporcionar ao visitante uma imersão total no ambiente do clã familiar mais importante do 

Japão Antigo – e com grande peso na actual Família Imperial -  e configura-se de acordo com o 

período histórico correspondente ao século XIV d.C.  

Incluído na visita está a entrada em habitações, palácios e todo o tipo de recintos interiores, a 

experiência de usar vestes, adornos e acessórios, armaduras e outros equipamentos, participar 

em episódios de temática histórica, bem como fazer foto e filme em todo o recinto. Incluí 

réplicas históricas de habitações e jardins aristocráticos, em tamanho real e totalmente 

visitáveis, museu, santuários/templos e percursos de caminhada em natureza.  

Existe restaurante no interior das instalações, despesas de consumo não incluídas.  

Regresso às imediações do hotel. Tempo livre para jantar. Alojamento.  

 

24 de Abril, sexta-feira 

Pequeno-almoço no hotel ou, se não incluído em reserva, noutro lugar de acordo com sugestão 

da consultora, incluído. 



Viagem em shinkansen até Koriyama. Transbordo para comboio local e continuação do percurso 

na direcção do Lago Inawashiro/ Monte Bandai, também conhecido como “O espelho do céu”, 

um dos maiores lagos do Japão. A partir do lago pode desfrutar-se da uma vista deslumbrante 

para o Monte Bandai, que aquando da visita ainda terá neve.  

Alojamento, preferencialmente em ryokan com termas (“onsen”) ou noutro alojamento 

confortável e tradicional, típico desta região de Lagos/Montanha e com acesso a termas. 

 

25 de Abril, sábado 

Pequeno-almoço no hotel ou, se não incluído em reserva, noutro lugar de acordo com sugestão 

da consultora, incluído. 

Caminhada de intensidade baixa/média (pelas ocasionais subidas) e duração aproximada de 5 

horas (com pausas incluídas), em percurso marcado e pavimentado, passando por atracções 

naturais e culturais (itinerário sob consulta), em contexto de parque natural e de património 

classificado.  

O percurso entre o alojamento e o ponto de início da caminhada, bem como o percurso entre o 

fim da caminhada e outro local, poderão ser feitos em transporte público ou em transporte 

privado (táxi ou similar). A despesa em transporte privado não está incluída no orçamento 

previsto.  

O almoço deverá ser feito com recurso a alimentos previamente adquiridos, para merendar 

durante o percurso. Despesas de aquisição de alimentação não incluídas no orçamento previsto.  

Regresso ao alojamento, tempo para repouso e termas. Tempo livre para jantar.  

 

26 de Abril, domingo 

Pequeno-almoço no hotel ou, se não incluído em reserva, noutro lugar de acordo com sugestão 

da consultora, incluído.  

Viagem em shinkansen para o centro de Tokyo. Após depósito de malas no alojamento, almoço 

em grupo em condições análogas às refeições anteriores nestas circunstâncias. Passeio a pé 

pelos principais pontos de interesse nas imediações do alojamento (itinerário sob consulta). 

Tempo livre para jantar.  

Alojamento em hotel de tipologia internacional, 2 estrelas mínimo, em quarto twin, com 

amenidades de conforto e wc privado. 

 

27 de Abril, segunda-feira 

Após pequeno-almoço e check-out, tempo livre. Percurso para o aeroporto e embarque para 

viagem de regresso a Portugal (sem acompanhamento personalizado).  

É possível fazer ligação com Extensão do Plano de Viagem, fazendo a visita a locais tais como 

por exemplo Kyoto, Osaka, Himeji, entre outras.  

 



 

 

 

 

Previsão de despesa por viajante (13 dias): 2.000 euros*  

 

(+ voo internacional ida e volta aprox. 600 euros).  

 

*  Orçamento baseado no preço de bens e serviços, transportes, alojamentos e consumos com 

o preço que estes apresentam em PVP (convertendo de yenes para euros). Orçamento 

detalhado sob consulta.  

Mais informações: umlongoveraonojapao@gmail.com 

 

 


