
Oportunidade Japão

Fevereiro 2020
O mês do Ano Novo Lunar, da floração das ameixeiras (“ume”), dos festivais de lanternas,

das termas fumegantes no meio da neve, dos passeios tranquilos na montanha e das

experiências inesquecíveis na cidade. Fevereiro, o mês em que as enchentes de turismo

nem se imaginam, em que o conforto da comida de Inverno ainda nos encanta, mas as

flores que anunciam a Primavera já despontam. E, este ano, a entrada no primeiro ano de

uma nova Era Imperial. Fevereiro de 2020 no Japão, inesquecível!

Este é um Plano de Viagem original e exclusivo, criado pela consultora Inês Carvalho Matos

para o Projecto Cultural e Pedagógico Japão e Portugal.



Nota prévia

Por favor leia atentamente todo o conteúdo desta página antes de prosseguir

Este documento, designado Plano de Viagem, doravante referido como P.V. é uma criação original e exclusiva da autora Inês Carvalho

Matos, resultado do seu trabalho e investigação académica, bem como da sua experiência no decurso de execução de funções

profissionais como consultora especializada no planeamento de visitas culturais e imersivas no Japão, e será considerado pelos leitores

deste P.V. e todos os que a ele tiverem acesso como um produto cujos direitos de autoria são reconhecidos exclusivamente à autora

acima citada, bem como os benefícios da sua aplicação e execução, direito sobre a ideia, o texto, e os conteúdos no todo ou em parte.

O conceito e os conhecimentos indispensáveis à elaboração deste plano representam esforço e trabalho, considerado por isso

Prestação de Serviço, dentro do regime de Prestação de Serviços previsto na Lei portuguesa. Pelo que, a apropriação destes conteúdos

por parte de outrém, com ou sem fins lucrativos, sempre, e obrigatoriamente, terá de se valer de negociação prévia dos valores e

termos de cedência do produto (P.V.) e dos valores e termos da recepção da Prestação de Serviços. Ao aceder aos conteúdos que se

seguem aceita e subscreve tudo o que foi acima descrito, bem como as consequências do uso indevido, abusivo ou ilegal deste P.V..

O P.V. só poderá ser executado em parceria com as entidades, organizações, instituições e instituições japonesas que colaboram com o

Projecto Cultural e Pedagógico Japão e Portugal e pessoalmente com a autora Inês Carvalho Matos, as quais estão plenamente

capacitadas para assegurar o sucesso do P.V. e uma boa experiência para os participantes. A autora e o Projecto acima citado não

vendem viagens nem revendem produtos ou serviços de turismo, nem de nenhum modo se sobrepõem à actividade de agentes ou

agências de viagens.

Este P.V. não está disponível para uso comercial nem para fins lucrativos. A indicação de valores de despesas previstas diz respeito aos

custos de execução do que se propõe no itinerário de aprendizagens e de experiências, pelo que representam despesas directas e sem

cativação de quota-parte. Não se coloca a questão de emissão de recibo porque não há venda ou lucro. A Prestação de Serviço, isto é, a

concepção e elaboração do presente P.V., indicada como “Despesa de Acesso a Plano de Viagem”, é o único Serviço Prestado a título

individual pela autora, e naturalmente indica-se o valor do IVA para que se possa emitir recibo, ao qual os selecionados para a

experiência têm direito, provado que seja o pagamento.

Por pessoa:

Despesa de Acesso ao Plano de Viagem (liquidação até 17 de Dezembro de 2019)…………………………………………… 200 eur. (+ 46 eur. IVA)

Despesa de Acesso ao Plano de Viagem (liquidação depois de 17 de Dezembro de 2019)………………………………… 300 eur. (+ 69 eur. IVA)

Despesas de execução do P.V. * …………………………………………………………………………………………………………………………... 2.000 eur.
* Incluí: transfers de/para o aeroporto indicado, Japan Rail Pass 7 dias, despesas de transportes dentro do itinerário de visita, entrada

em atracções/experiências dentro do itinerário de visita, acompanhamento em língua portuguesa, guias locais (quando necessário),

alojamento em quarto individual com wc e duche privado (excepto no ryokan, no qual o alojamento é em estilo tradicional japonês),

todos os pequenos-almoços, 2 jantares em ryokan (gastronomia tradicional japonesa), acesso a termas vulcânicas naturais (“onsen”)

dentro do ryokan, uso de wifi portátil durante o itinerário de visita (a partir do dispositivo de wifi do guia).

Prevê-se despesa com vôo internacional, ida e volta, na ordem dos 800 eur. /p. (consulte-se skyscanner.pt)

Prevê-se despesas de alimentação na ordem dos 15 eur./dia, variável conforme as preferências de cada pessoa.

Só estão disponíveis 4 (quatro) lugares para este modelo de visita e experiência. Será dada preferência a grupo que se apresente já

formado. A autora e o Projecto Cultural e Pedagógico não recrutam viajantes nem organizam viagens. Os candidatos a participar nesta

oportunidade deverão aceitar os termos de comportamento apresentados pelas entidades japonesas e assumir a responsabilidade de,

em espaços públicos ou privados, respeitarem todas as leias, normas e regulamentos impostos pelas entidades japonesas ou pelo

governo japonês. Após uma sessão de esclarecimento prévia, e depois de confirmada da liquidação das Despesas de execução do P.V. e

das Despesas de Acesso ao Plano de Viagem, e só nessas condições, se aceita como apto à participação neste programa.



30 de Janeiro 2020

Viagem de Portugal para o Japão, em companhia e voo à escolha do viajante.

31 de Janeiro

Recepção dos viajantes da parte da manhã, até às 12:00h, no aeroporto internacional de Kansai (Osaka-Sul); transfer para o alojamento; pequena

pausa para refrescar e instalar no alojamento; tempo para tomar almoço ligeiro se desejado; tour de tarde em Sakai (tema: presença portuguesa

na baía de Kansai, influência do comércio “namban” no Japão nos séculos XVI e XVII, impacto da missão cristã no Japão feudal, introdução à história

do cristianismo no Japão e sua situação actual); oportunidade para um jantar especial (pormenores sob consulta); regresso para o alojamento.

1 de Fevereiro

Viagem para o centro de Osaka; tour Top Osaka parte 1.

2 de Fevereiro

Manhã: Tour Top Osaka parte 2; tarde livre.

3 de Fevereiro

Excursão a Himeji: centro histórico, jardins e castelo. Viagem para Okayama, tarde livre (zona do Fuji).

4 de Fevereiro

Transporte em shinkansen para Nagasaki. Tour de tarde: baixa, porto, e Chinatown. Estará a decorrer o Festival das Lanternas.

5 de Fevereiro

Tour Nagasaki (tema: presença portuguesa, história do cristianismo, património cultural). Estará a decorrer o Festival das Lanternas.

6 de Fevereiro

Viagem para a estância termal de Beppu, na Prefeitura de Oita. Tempo livre para “onsen” (termas vulcânicas naturais) em Beppu e alojamento em

Ryokan com jantar tradicional incluído.

7 de Fevereiro

Tour Top Beppu e Oita. Regresso ao alojamento, jantar incluído.

8 de Fevereiro

Transporte em shinkansen, passagem por Hiroshima, visita a Miyajima e ao santuário de Itsukushima.

9 de Fevereiro

Transporte em shinkansen, viagem para Kyoto; tour de tarde no centro de Kyoto (tema: fundação da capital imperial, história de Kyoto e do Japão;

floração das ameixeiras e origem da cultura das gueixas).

10 de Fevereiro

Excursão a Nara, com tempo livre da parte da tarde.

11 de Fevereiro

Dia livre em Kyoto (podem sugerir-se actividades e visitas).

Dia 12 de Fevereiro

Apoio ao check-out e transfer para o aeroporto até às 12:00h. Recomenda-se o aeroporto internacional de Kansai no caso de pretender realizar

viagem internacional ou para utilizar a companhia Peach a fim de se deslocar para outra parte do Japão (por exemplo Tokyo). Recomenda-se o

aeroporto de Itami (mais perto de Kyoto) para outros voos dentro do Japão. Note-se que o voo para Tokyo, em companhias low cost como a Peach

ou em voos da JAL é mais económico do que a viagem em shinkansen.


