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JAPÃO 
 

com o acompanhamento espiritual do P. Vasco Pinto de 

Magalhães, sj. 
 

19 de abril a 1 de maio de 2023 
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Programa 

 

Quarta, 19 de abril: Lisboa – Dubai 

11h15 Comparência no aeroporto de Lisboa, para formalidades de embarque 

14h15 Voo com destino ao Dubai 

 

Quinta, 20 de abril: Dubai - Osaka 

00h50 Chegada ao Dubai 

03h00 Voo com destino a Osaka 

17h15 Chegada ao Aeroporto de Osaka e transfer para o hotel. 

No caminho, jantar em restaurante local. 

Check-in e alojamento. 

 

Sexta, 21 de abril: Osaka 

Pequeno-almoço no hotel e check-out 

Caminhada curta até ao centro de Osaka: Dotonbori 

Visita ao Museu The Nanban Bukakan 

Visita ao Castelo de Osaka 

Almoço em restaurante local 

“Bullet train” até Hiroshima 

Missa no Mosteiro de Nagatsuka 

Jantar em restaurante local 

Check-in no hotel e alojamento 

 

Sábado, 22 de abril: Hiroshima - Quioto 

Pequeno-almoço no hotel e check-out 

Missa na Catedral da Assunção de Maria (Memorial Cathedral of World Peace) 

Visita ao Memorial da Paz 

Almoço em restaurante local 

Transfer para o porto de Miyajimaguchi: ferry até Miyajima. 

Visista ao santuário xionísta Itsukushima 

Regresso a Hiroshima e partida para Quioto em “bullet train” 

Chegada a Quioto e jantar em restaurante local 

Check-in no hotel e alojamento 

 

Domingo, 23 de abril: Quioto 

Pequeno-almoço no hotel 

Missa na igreja de Kawaramachi 

Visita ao Templo de Ginkakuji e passeio pelo jardim de Tetsugaku no Michi, para 

observar as cerejeiras. 

Almoço no restaurante do Templo Nazenji, seguido de visita ao templo. 

Visita ao templo budista de Komizudera e ao bairro de Gion, conhecido como 

o bairro das geishas. 

Jantar em restaurante local 

Regresso ao hotel e alojamento 
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Segunda, 24 de abril: Osaka – Nagasaki - Hirado 

Check-out e pequeno-almoço em “breakfast box” 

06h00 Partida para o aeroporto de Osaka 

08h50 Voo com destino a Nagasaki 

10h05 Chegada a Nagasaki 

Almoço em restaurante local 

Missa na igreja de Miura e visita ao memorial de Luís Froes, em Yokoseura. 

Partida para Hirado: visita à igreja de Tabira. 

Check-in e jantar no hotel 

 

Terça, 25 de abril: Nagasaki 

Pequeno-almoço no hotel e check-out 

Visita à Igreja de São Francisco Xavier 

Almoço em restaurante local 

Visita à capela de Karematsu 

Missa na igreja de Kurosaki 

Check-in e jantar no hotel 

 

Quarta, 26 de abril: Nagasaki 

Pequeno-almoço no hotel 

Missa na Basílica dos 26 Santos Mártires do Japão 

Museu literário de Shusako Endo 

Almoço em restaurante local 

Missa na Igreja de São Filipe 

Visita ao Museu dos 26 Mártires do Japão 

Regresso ao hotel. Jantar e alojamento 

 

Quinta, 27 de abril: Nagasaki 

Pequeno-almoço no hotel e check-out 

Visita ao Parque da Paz e ao Museu da Bomba Atómica 

Caminhada até à Catedral de Urakami 

Almoço em restaurante local 

Partida para Unzen: missa 

Check-in num Ryokan (hotel tradicional japonês) 

 

Sexta, 28 de abril: Unzen 

Pequeno-almoço no hotel 

Visita ao “Inferno de Unzen” e ao Monumento do Martírio 

Visita às Ruínas do castelo de Hara 

Almoço em restaurante local 

Castelo de Shimbara e Missa na Igreja de Shimabara 

Regresso ao hotel 

Jantar e oração da noite 
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Sábado, 29 de abril: Unzen – Nagasaki - Tóquio 

Pequeno-almoço no hotel e check-out 

Transfer para o aeroporto de Nagasaki 

11h15 Voo com destino a Tóquio 

12h55 Chegada a Tóquio 

Almoço em restaurante local 

Missa na Igreja de Santo Inácio 

Check-in no hotel  

Jantar em restaurante local 

Regresso ao hotel e oração da noite 

 

Domingo, 30 de abril: Tóquio 

Pequeno-almoço no hotel e check-out 

Visita a Asakusa e ao Palácio Imperial 

Almoço em restaurante local 

Missa na Igreja de São Francisco Xavier 

Visita à Catedral de Tóquio 

Visita ao Santuário de Meijingu 

Passagem pelo icónico cruzamento de Shibuya 

20h00 Transfer para o aeroporto 

20h35 Comparência no aeroporto para formalidades de embarque 

Jantar livre 

 

Domingo, 1 de maio: Tóquio – Dubai - Lisboa 

00h05 Voo com destino ao Dubai. 

06h20 Chegada ao Dubai 

07h25 Voo com destino a Lisboa 

12h35 Chegada a Lisboa. 

 

Fim dos nossos serviços. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PREÇO  

 

por pessoa, em quarto duplo: 5.050 eur  

Suplemento para quarto individual: 700 eur 
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INCLUÍDO 

 

Voos EMIRATES em classe económica; 

Voos internos mencionados; 

Alojamento 10 noites em hotéis 4*, com pequeno-almoço; 

Transporte em autocarro privado com ar condicionado durante todo o 

percurso; 

Transporte em comboio rápido “bullet train” quando mencionado; 

Guias locais em espanhol; 

Entradas nos museus e monumentos mencionados; 

Todas as refeições mencionadas; 

Acompanhamento espiritual do Padre Vasco Pinto de Magalhães, sj.; 

Acompanhamento Helena de Tróia Viagens; 

Taxas em vigor até à data; 

Seguro de assistência em Viagens. 

 

 

NÃO INCLUÍDO 

 

Bebidas às refeições; 

Despesas pessoais; 

Gratificações ao guia e motorista; 

Donativos nas igrejas que nos recebem; 

Qualquer serviço que não esteja mencionado como incluído. 

 

 

HOTÉIS PREVISTOS 

 

https://www.hotelmonterey.co.jp/grasmere_osaka/ 

https://www.intergatehotels.jp/hiroshima/ 

https://www.miyakohotels.ne.jp/kyoto-hachijo/ 

https://www.rio-hotels.co.jp/nagasaki/ 

Ryokan “Unzen Sky Hotel” 

https://www.seaside-shimabara.com/ 

https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/ 

 

 

NOTAS GERAIS 

 

Número mínimo de participantes: 25; 

Caso se verifiquem aumentos acentuados do combustível ou a taxa de câmbio 

sofrer uma grande alteração, o preço apresentado terá de ser revisto. 
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INSCRIÇÕES 

 

A inscrição fica válida mediante preenchimento correcto da ficha de inscrição 

- https://www.helenadetroia.pt/fichade-inscricao - e pagamento do sinal, no 

valor de 1450 euros por pessoa. O restante valor poderá ser pago - em parcelas 

ou na totalidade - até ao dia 10 de março de 2023. 

 

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

 

Passaporte com validade mínima de 6 meses após regresso da viagem. Uma 

cópia do passaporte deve ser enviada à agência até ao dia 10 de março de 

2023. 

 

 

COVID 

 

A partir de 11 de outubro de 2022 volta a ser possível viajar para o Japão sem 

necessidade de visto (para estadias até 90 dias) ou com visto de longa duração 

(para estadias superiores a 90 dias). 

A menos que apresentem sintomas que indiquem uma possível infeção com 

COVID-19, os viajantes estarão isentos de realização de teste à chegada, desde 

que apresentem: 

- certificado oficial que comprove terem recebido 3 doses de vacinação 

homologada pela OMS; 

OU 

- certificado de teste negativo realizado até 72 horas antes da partida do voo. 

 

O certificado de teste PCR negativo a fazer 72h antes da hora de partida do 

voo com destino ao Japão deve obedecer a um formato específico (o modelo 

em português pode ser encontrado em 

https://www.mofa.go.jp/files/100177977.pdf). 

 

Apesar de ser permitida a utilização de outros formatos que contenham a 

mesma informação do modelo oficial, recomenda-se vivamente a utilização do 

modelo oficial, que deve ser preenchido pelo laboratório onde seja efetuado o 

teste. Será vedada a entrada no Japão (e por vezes mesmo o embarque na 

aeronave) a quem não seja detentor de certificado de teste PCR negativo 

dentro dos parâmetros definidos. 

 

Informações atualizadas em: https://www.mhlw.go.jp/content/000993077.pdf 

(em japonês) e em https://www.pt.emb-japan.go.jp/files/100397380.pdf (em 

inglês). 

 

Informação retirada do Portal das Comunidades 

(https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/ ) 
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PAGAMENTOS 

 

Os pagamentos devem ser feitos por transferência bancária para o IBAN PT50 

0010 0000 5322 8770 0024 6 (Gieseking Tours, Lda) e os comprovativos enviados 

por e-mail para viagens@helenadetroia.pt contendo na descrição a referência 

“23-004” e o nome do participante a que corresponde.  

 

 

FACTURA 

 

Para receber a sua factura, preencha com os dados desejados o formulário 

disponível no link https://www.helenadetroia.pt/factura . 

 

 

RESPONSABILIDADE 

 

A responsabilidade da Helena de Tróia Viagens, membro da Gieseking Tours, 

Lda, RNAVT nº 3568, encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade 

civil na companhia de seguros Fidelidade, no montante de €75.000.  

 

 
 

 

ACOMPANHE ESTA E OUTRAS VIAGENS NAS REDES SOCIAIS 

SIGA-NOS NO FACEBOOK E NO INSTAGRAM 

 

E SUBSCREVA A NOSSA NEWSLETTER NO SITE WWW.HELENADETROIA.PT 
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