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Consultoria para Planeamento de Viagem: Japão, segunda quinzena de Agosto, 2020

Autora: Inês Carvalho Matos

Encomenda de prestação de serviços para os viajantes selecionados através do Projecto Cultural e Pedagógico Japão e Portugal.

Estado: disponível

Considerações iniciais sobre o presente Plano de Viagem

O Plano de Viagem, doravante designado P.V. é uma criação original de Inês Carvalho Matos, que assim presta o seu serviço de

consultoria para o destino Japão, e será considerado um produto em si mesmo, no todo e em todas e quaisquer partes, pela própria e

pelo destinatário do mesmo, ou qualquer outro que dele tenha conhecimento. A propriedade intelectual deste P.V. ou dos seus

conteúdos não transita, em cedência ou venda, para quem o encomenda ou dele tem conhecimento, com ou sem transferência de

pagamento pelo mesmo, pelo que o P.V. não pode ser aplicado comercialmente ou como produto ser apresentado a outrem. O P.V. não

pode ser editado, copiado, reproduzido, emprestado, fotografado, colocado total ou parcialmente online, ser apresentado através de

websites, publicações ou plataformas de partilha de informação, por nenhuma outra pessoa que não a autora do mesmo, nem mesmo

se o seu nome como autora for referido. O leitor, ao prosseguir, concorda com o acima exposto e subscreve, tal como assume os seus

custos, nomeadamente da prestação do serviço de programação e consultoria especializada, um serviço pago, cujos honorários serão

cobrados pela autora deste plano. Não deve confundir-se com venda de viagem nem com actividade da exclusiva competência das

agências de viagens. A confirmação de recepção deste plano, a sua consulta online, ou através de mensagem ou email à qual este plano

se encontre anexo, significa portanto a aceitação do serviço prestado e o compromisso de pagamento do mesmo, de acordo com o que

é taxado pela autora/programadora/consultora, sendo essa uma condição imprescindível para a sua concretização em situação de

viagem. A aplicação deste P.V. ou de secções do mesmo, itinerários temáticos nele contidos, modelos de tours ou outros dados originais

e inéditos, se executada ou promovida por outrem que não a autora, com ou sem fins lucrativos, serão consideradas benefício da

Prestação de Serviço, pelo que a Prestação de Serviço fica em dívida para quem dela usufrua ou dela se aproprie, e a autora reserva-se

ao direito de cobrar o pagamento.

Serviços prestados antes ou depois da cedência deste documento para consulta, em benefício dos destinatários do serviço prestado

Consulta directa, presencialmente, com a duração máxima de duas horas. O atendimento assim prestado considera-se a custo zero.

Acompanhamento

O acompanhamento da autora durante a execução deste P.V requer liquidação de 800 (oitocentos) euros, correspondentes à cobertura

mínima das suas despesas de alimentação, seguro, conectividade e outras necessidades durante a execução do P.V., a dividir pelo

número de viajantes. O custo do voo internacional da autora em funções de acompanhamento será dividido pelos viajantes deste

programa. A título de exemplo, para um voo de ida e volta estima-se uma despesa de 600 euros.

Condições Mínimas

O Projecto Cultural e Pedagógico Japão e Portugal reserva-se ao direito de desaconselhar a participação em viagem com este P.V.

quando se considerar que o/a viajante não reúne as condições necessárias.



Câmbio, Dinheiro & Pagamentos

O pagamento do usufruto do P.V., da despesa prevista para a execução do Itinerário, bem como, em situação de acompanhamento, o

pagamento da quota-parte da despesa de voo, e também da despesa prevista para cobertura mínima dos custos de alimentação e

manutenção, são, no seu todo, um requisito essencial para que se considere confirmada a participação no Programa de Visita Cultural ao

Japão que este P.V. serve. Os valores, calculados em euro, deverão ser liquidados em euro até 60 dias antes da data de realização da

viagem. Não será possível aceitar liquidação em yen ou o pagamento de géneros ou de serviços no Japão. Os valores liquidados

permitirão ao Projecto Cultural e Pedagógico Japão e Portugal assegurar as condições e experiências apresentadas no itinerário,

nomeadamente através das entidades parceiras no Japão, pelo que não são reembolsáveis em caso de desistência ou não comparência.

No Japão só se usa Yen. É impossível fazer pagamentos em euros. O uso de cartão de crédito ou pagamento por débito em cartão não

está tão generalizado como na Europa, pelo que é conveniente ter dinheiro em moedas e notas. É possível fazer levantamento de

dinheiro no multibanco, isto é, em máquinas ATM. As máquinas ATM mais vantajosas, devido às taxas de câmbio que praticam e à sua

grande disseminação por todo o lado, são aquelas que se encontram dentro das lojas de conveniência da cadeia “Seven-Eleven” ou das

estações de correios “Japan Post”. Para consultar o guia sobre como fazer levantamento de Yen a partir do seu cartão emitido num

banco europeu, por favor consulte o link:

https://pt.japantravel.com/photostory/como-usar-o-atm-ou-multibanco-no-japao/40657

Recomenda-se que o viajante leve vários cartões como opção e que, em relação a cada um deles, informe o seu banco. Poderá

necessitar de estender o plafond do seu cartão ou desactivar medidas de segurança que o cancelam automaticamente quando é usado

fora do espaço shengen (procure informação junto do seu banco). 10 euros equivalem a 1200 yen. A nota de 1000 yen equivale a 8,30

euros. Não confundir com a nota de 10.000 yen, que equivale a mais 80 euros

É possível encomendar yen em bancos em Portugal para trocar antes da viagem, e também é possível levar notas de euro e trocar por

yen à chegada no Japão, mas as taxas de câmbio tendem a ser piores para o consumidor.

Calendário

O P.V considera especificidades de calendário tais como: datas de festivais (fixas) o horário de abertura de atracções e museus, a

disponibilidade de parceiros japoneses para a realização de experiências culturais imersivas, a possibilidade de assegurar alojamentos,

entre outros, pelo que a calendarização não é, em princípio, flexível.

Transportes

Os transportes públicos urbanos, sejam ferroviários, rodoviários ou outros, que forem os indicados para o itinerário e escolhidos, caso a

caso, por quem está a fazer o acompanhamento os viajantes, estão incluídos no orçamento de despesa prevista. Não é possível cobrir as

despesas dos viajantes que decidam, por sua iniciativa, embarcar em transportes não aprovados pela autora, designadamente por os

preferirem em ração de conforto, celeridade ou luxo. Os transportes escolhidos são convenientes, apropriados e cómodos, no

orçamento estipulado neste modelo. Os bilhetes serão adquiridos por quem realiza o acompanhamento dos viajantes e distribuídos

pelos mesmos em cada viagem. Caso sejam dados passes de transportes ou cartões de viagens, cada viajante será inteiramente

responsável pelo seu uso, manutenção, perda ou extravio, sem lugar a substituição ou reembolso. Este P.V. não prevê o uso do produto

conhecido como Japan Rail Pass.

https://pt.japantravel.com/photostory/como-usar-o-atm-ou-multibanco-no-japao/40657


Questões de alimentação

No Japão, a alimentação é consideravelmente diferente. Os viajantes deverão ter em consideração a necessidade de prevenir situações

danosas ou desconfortáveis decorrentes de alergias ou intolerâncias alimentares. Recomenda-se vivamente que informem a autora o

mais brevemente possível no caso de sofrerem de alergias alimentares, para que lhes possa ser fornecido, gratuitamente, um cartão de

segurança alimentar. O cartão de segurança alimentar explica, em língua japonesa, em inglês e em português, os alimentos ou

componentes que causam alergia, e contém a sua sinalética, de modo que seja mais fácil usar em estabelecimentos japoneses durante a

visita.

No orçamento de despesa prevista (ver no fim do Itinerário) estão incluídos todos os pequenos-almoços, seja no alojamento ou, caso

não estejam incluídos na reserva de alojamento, estará disponível o pequeno-almoço equivalente àquele que será o do acompanhante

dos viajantes. O pequeno-almoço, sendo uma despesa prevista, tem um plafond máximo por cada pessoa e por cada dia. Caso um ou

mais viajantes decidam não usufruir do pequeno-almoço pré-estabelecido, terão naturalmente a liberdade de tomar a refeição pelos

seus próprios meios.

À excepção de situações expressamente indicadas no itinerário como “almoço em grupo” ou “almoço incluído”, “jantar em grupo” ou

“jantar incluído”, os almoços e jantares não estão incluídos na despesa prevista. Neste itinerário estarão incluídos 2 almoços e 2 jantares.

Em relação aos restantes, os viajantes deverão suportar os custos da sua alimentação, selecionando os locais e serviços que preferirem a

partir de uma ampla oferta local, e podendo sempre contar com várias sugestões e referências.

Conectividade – Recomendações

Caso os viajantes desejem ter acesso wifi permanentemente recomenda-se a encomenda, reservada e pré-paga online, do serviço de

“pocket wifi” abaixo indicado.

https://www.japan-wireless.com/en/rates#premium-wifi-part → exemplo: aparelho wifi premium 14 dias 8,300 yen (aprox. 70 eur.)

Trata-se do aluguer de um dispositivo que emite wifi e que pode ser usado por vários aparelhos em simultâneo. Podem usar wifi até 4

telemóveis desde que sejam smartphone ou iphone. Ao fazer a encomenda devem indicar o primeiro dia de uso e a duração. A

encomenda ter de ser feita e liquidada até 10 dias úteis antes da viagem para garantir a entrega. Devem selecionar a entrega no

aeroporto de chegada. Uma vez feita a encomenda e pagamento online, é necessário imprimir e levar na viagem o email de

comprovativo. O passaporte da pessoa que registou a encomenda tem de ser apresentado para ser possível fazer o levantamento do

dispositivo. O dispositivo, ao ser pedida a entrega no aeroporto, é enviado para o posto dos correios que existe dentro do aeroporto. Não

é preciso sair do aeroporto para fazer o levantamento. No pacote entregue existe o dispositivo de wifi, cabos de carregamento, uma

bateria portátil suplente, cabo de conectividade, instruções em inglês, e envelope de devolução com a morada da companhia de

telecomunicações já lá inscrita. Esses conteúdos devem ser guardados em boas condições durante todo o período de uso. O envelope de

devolução será usado para, no último dia, e no aeroporto, para entregar tudo o que se recebeu no mesmo posto dos correios. Os portes

já estão incluídos na despesa paga inicialmente. Depois de feita a verificação de segurança no aeroporto, na viagem ao sair do Japão, já

não é possível voltar atrás para devolver o equipamento, pelo que a emprega pode cobrar o seu extravio ou furto.

https://www.japan-wireless.com/en/rates#premium-wifi-part


18 de Agosto – terça-feira

Viagem de Portugal para o Japão, em regime de voo à escolha do viajante. Recomenda-se a consulta de

skyscanner.pt. A chegada ao Japão deverá ser no aeroporto de Narita (Tokyo) dia 19 de Agosto de manhã. O

custo do voo não está incluído no orçamento de despesa prevista. Para referência, o voo de ida e volta está

habitualmente disponível a partir de 600 euros em classe económica.

19 de Agosto – quarta-feira

Recepção no aeroporto, antes das 11:00h da manhã*. Transfer para o alojamento, no centro de Tokyo, zona

de Ueno. Depósito das malas no alojamento. Almoço ligeiro incluído, segundo recomendação do

acompanhante e dentro do orçamento pré-estabelecido. Tour a pé no centro de Tokyo da parte da tarde e

depois de jantar. O tour incluí recomendações de street food típica da região. Áreas: Ueno, Asakusa, Oshiage

(Skytree por fora). Incluí templo Senso-ji e Mercado Ameyoko. Jantar de grupo em estabelecimento típico

japonês, segundo recomendação do acompanhante e dentro do orçamento pré-estabelecido. Se o horário o

permitir, e os viajantes se encontrarem em condições para tal, será feito tour noturno em Odaiba, incluindo

passeio com vista para a praia, porto e outras atracções na skyline de Tokyo. (* caso a chegada do vôo seja

depois das 11:00h, os viajantes deverão seguir as indicações que lhes serão dadas antecipadamente, de

modo a chegarem ao alojamento )

20 de Agosto – quinta-feira

Tour da manhã: visita a casa de Mestre de Cerimónia do Chá e Casa-Escola da Arte do Chá. Nesta actividade

vamos aprender mais sobre doces (“wagashi”) e a cultura da preparação do matcha, bem como

características do espaço, traje, movimentos, arte, cerâmica, etc. Todos os participantes terão oportunidade

de experimentar fazer com as suas próprias mãos uma taça de chá segundo os preceitos do Cha-do. Após

esta actividade da manhã, o tempo livre de almoço será na zona de Ikebukuro, a meca da cultura pop

japonesa (tokyoíta). Oportunidade para visitarem, em tempo livre, o centro Pokémon, a Animate e outros

locais emblemáticos destas sub-culturas. Tour da tarde: passeio a pé na zona de Shinjuku. O final da tarde

permite tempo livre. Os viajantes poderão usufruir das várias ofertas na zona conforme a sua preferência. A

título de exemplo: Robot Restaurant*, Samurai Museum*, Ninja Trick House*, compras na Don Quijote,

street food na Omoide Yokocho, bares na Golden Gai, Parque Chuo, vistas sobre a cidade no topo do edifício

do Governo Metropolitano, etc. (* requer bilhete, pode exigir marcação prévia)



21 de Agosto– sexta-feira

Check-out, e depósito das malas no alojamento. Tour da manhã: passeio a pé em Omote-Sando, entrada no

Parque Yoyogi (onde se encontra o Meiji Jingu, não visitado por dentro), Jardins históricos de Kakuntei e Tori

Sanshuden, passeio por Harajuko – centro da estética “kawaii” – e a famosa Takeshita Dori (se os viajantes

desejarem pré-reservar café temático nesta zona, como por exemplo cat-café ou outros, deverão indicar as

suas preferências para que se possa ajustar o percurso, sendo que atracções e actividades poderão ter um

custo adicional). Almoço em cadeia de restauração japonesa, tendo como especialidade os noodles,

nomeadamente o ramen, e também as gyosas. O almoço, até um valor pré-definido de menu, está incluído

no orçamento de despesa prevista neste itinerário. Depois de almoço, continuação do tour em Shibuya:

passadeira cruzada e memorial de Hachiko. Regresso ao alojamento, para levantamento da bagagem.

Viagem para Kyoto em comboio rápido do tipo Shinkansen. Recomenda-se aos viajantes a aquisição de

alimentos para jantar a bordo, ou “ekiben” (variante de “bento”, caixa de refeição). Ao chegar a Kyoto,

alojamento.

22 de Agosto– sábado

Percurso a pé pelas ruas e bairros da antiga Heiyan-kyo e Kyoto ancestral, incluindo Shimabara Ooomon,

Honganji, e o Museu dos Trajes da Corte imperial. Tempo livre para almoçar na grande zona de restaurantes

“Porta”, adjacente à estação central. Depois de almoço, percurso em comboio até ao sul, fazendo tour a pé

na zona dos canais de Fushimi. Visita a destilaria artesanal de sakké, com demosntração, museu e provas.

Visita ao Santuário Inari Taisha. Tempo livre para jantar. Tour de noite: bairro de Gion e Ponto-cho.

23 de Agosto– domingo

Visita à região de Saga-Arashiyama, incluindo os jardins de Tenryuji, o bosque de bambu e passeio pela

reserva natural. Tempo livre em local a designar, na margem do rio, para repousar depois da caminhada e

possibilidade de almoço em tempo livre. Regresso ao centro para visita ao Castelo de Nijo, património

UNESCO. Final de tarde livre. Poderão ser dadas recomendações.

24 de Agosto– segunda-feira

Excursão a Nara. Após percurso a pé no centro histórico e passeio no parque dos veados, as visitas a

templos, museus e outros monumentos, serão em regime de tempo livre, bem como o almoço.

Acompanhamento para regresso a Kyoto em hora a designar.



25 de Agosto – terça-feira

Check-out e depósito de malas no alojamento. Manhã livre em Kyoto. Recomenda-se especialmente o

Mercado do Kitano Tenmangu, que acontece apenas no dia 25 de cada mês e que é um evento de grande

interesse quer exista a intenção de realizar compras ou não. Para oportunidades de colecionismo, vintage e

street food, é o melhor mercado de rua de Kyoto. Em hora a determinar, ponto de encontro no alojamento,

para levantamento das malas. Viagem para Osaka. Ao chegar a Osaka, depósito das malas no alojamento e

tour a pé na zona de Nanba (visita ao Nanba Yasaka antes das 16h), Shinsaibashi e Dotombori.

26 de Agosto – quarta-feira Opção 1 ou 2

Opção 1 Visita ao Centro Interpretativo de Arquitectura Rural Japonesa, um espaço ao ar livre, enquadrado

na paisagem de um parque natural classificado, no qual estão habitações e várias outras estruturas e

edifícios, as quais apresentam a história e diversidade da arquitectura em todo o território japonês. Se um

ou mais viajantes desejarem, poderão escolher prescindir deste tour e usar a manhã em tempo livre.

Regresso ao centro de Osaka e passeio no parque do Castelo de Osaka (sem visita ao interior). Fim de tarde

em tempo livre, recomenda-se o Spa World, para uma experiência de “onsen”.

Opção 2 Excursão ao Castelo de Himeji (património UNESCO) em regime de tempo livre. Serão dadas

indicações detalhadas. Regresso a Osaka e fim de tarde em tempo livre, recomenda-se o Spa World, para

uma experiência de “onsen”.

27 de Agosto – quinta-feira

Viagem até ao Monte Fuji, em Shinkansen até Shin-Fuji e depois em comboio local até à localidade Fuji.

Depósito das malas e alojamento. Recomenda-se aos viajantes que adquiram alimentos para almoço a

bordo, ou “ekiben”. Dependendo das condições atmosféricas, irá procurar-se a melhor forma de fazer um

passeio ao final da tarde que permita apreciar as vistas do monte Fuji, o que poderá incluir passagem por

povoações próximas, percursos a pé, ou de comboio, ou de bus.

28 de Agosto– sexta-feira

Percurso a pé , em caminhada, na Rota Histórica Tokaido. Os visitantes deverão ter calçado adequado para

caminhada e apresentar condições físicas para tal, ou em alternativa têm o tempo livre neste dia, com

possibilidade de sugestões de visita a atracções próximas. Se as condições atmosféricas não permitirem a

caminhada, e considerando vantajoso criar um plano de actividades para todos os visitantes neste dia, os

custos das actividades e as despesas da acompanhante serão divididas entre os primeiros.



29 de Agosto – sábado

Viagem para Tokyo, em comboio regional. Check-in e depósito das malas no alojamento. Visita aos Jardins

do Palácio Imperial e a Nihonbashi. Jantar de grupo em local a designar, mediante condições de despesa

pré-definida.

30 de Agosto – domingo

Viagem de regresso a Portugal. O transfer até ao aeroporto poderá ser feito com acompanhamento até às

12:00h.

Orçamento de Despesa Prevista

2.000 euros por pessoa

Para a estimativa desta despesa foram considerados os custos de:

Alojamento em quarto individual, com wc e duche privado, em todas as noites. Todos os alojamentos têm nível médio-alto.

Todos os pequenos-almoços. Quando o pequeno almoço no alojamento não está incluído, será suportado o pequeno-almoço em regime

idêntico àquele que o acompanhante da viagem usufruir, provida a necessidade particular de cada viajante.

Almoços e jantares nas condições especificamente indicadas no Itinerário, mais exactamente 2 almoços e 2 jantares neste itinerário.

Todos os percursos em transportes públicos quando especificados no itinerário e com acompanhante.

Entrada em atracções, museus e outros espaços que requeiram bilhete, quando especificados no itinerário.

Experiências imersivas descritas no itinerário.

Tours culturais temáticos descritos no itinerário.

Acompanhamento permanente, em língua portuguesa, e acesso a guias locais quando necessário.

É necessária a liquidação até 60 dias antes do início da viagem, na sua totalidade, e sem condições. O Projecto Cultural e Pedagógico

Japão e Portugal não retém benefício, não vende nem revende viagens ou serviços turísticos. A liquidação é necessária para confirmar o

itinerário e experiências junto dos parceiros japoneses. O valor acima indicado excluí os custos do usufruto do P.V., as despesas mínimas

de manutenção e alimentação de acompanhante durante a viagem, e também excluí a cota-parte das suas despesas em voo

internacional, sendo que estas serão divididas entre os viajantes.



www.youtube.com/channel/UCRQr5YwNF-VXhr6Gkycl-1A

Já conhece o canal de YouTube ?

www.facebook.com/inescarvalhomatos/

Vídeos novos todas as terças, sextas e domingos!

Siga também no Facebook:

http://www.youtube.com/channel/UCRQr5YwNF-VXhr6Gkycl-1A
http://www.facebook.com/inescarvalhomatos/

