
Tomar um chá num sublime jardim tradicional japonês, rodeado por
arranha-céus de vidro e aço… esta é a essência de uma viagem
memorável através dos jardins japoneses, proporcionada pela AJH.
Sem dúvida mais uma fascinante proposta da AJH, com um itinerário
proposto por Vera Nobre da Costa
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Fizemos um itinerário para uma nova viagem ao Japão em 2019, desta vez em pleno mês
de Abril, a época das Cerejeiras em Flor ou Sakura, proporcionando-lhe uma experiência
inesquecível e a não perder. Não é por acaso que a população japonesa se dedica desde o
fim de Março a meados de Abril ao hanami , isto é, à observação das cerejeiras em plena
floração, organizando festas, pic-nics sob as árvores, e tudo fotografando à exaustão. Abril
é uma época de celebração.
Começaremos por passar 4 noites em Kyoto para explorar esta cidade Imperial e
contemplar de uma varanda não só alguns dos seus austeros jardins secos (kare san sui)
compostos de areia, pedras e musgos, como o misterioso Ryoan-ji (1499), o Nanzen-ji
(1611), ou o Daisen-in (1509) cujas pedras nos contam uma história, mas também o
esplendor exuberante do Kinkakuji, com o seu o Pavilhão Dourado (1394), a elegância do
Sanbo-in (1589) e o extraordinário Byodo-in, um legado do período Heian (794-1185). Mas
em Kyoto, poderemos ter também a experiência de um almoço inteiramente vegetariano
no templo de Manpuku-ji, observar um cerimonial do Chá (sado), participar numa
meditação Zen ou admirar o espectáculo de iluminação nocturna do jardim do templo
Kodai-ji.
De Kyoto seguiremos de comboio para Kanazawa, uma encantadora cidade onde
passaremos 2 noites. Em Kanazawa visitaremos o bairro de Nagamachi, antiga área
residencial dos samurais, onde poderemos admirar o jardim da casa de Nomura, mas
também teremos a oportunidade de explorar a zona moderna da cidade com a magnífica
arquitectura contemporânea do museu Zen de D.T. Suzuki e do Museu do Séc. XXI. E,
como não podia deixar de ser, passearemos pelo Kenrokuen considerado um dos 3 mais
belos jardins do Japão.
Finalmente, de Kanazawa apanharemos o comboio-bala para Tokyo, cuja área
metropolitana tem uma população de 36 milhões. Em Tokyo visitaremos 2 magníficos
jardins do séc. XVII ( o Hamarikyu e o Koishikawa Korakuen), agora transformados, desde o
séc. XX, em parques públicos, e subiremos de barco o rio Sumida, uma bela oportunidade
para admirar a modernidade arquitectónica da cidade. Em Tokyo, onde passaremos 3
noites, teremos ainda a oportunidade de fazer compras nas área comercial de Omotesando
e Ginza, deliciarmo-nos com a gastronomia japonesa e visitar o Meiji jingu, um imponente
santuário dedicado ao imperador Meiji e sua mulher.
Em toda esta viagem as cerejeiras em flor servirão de moldura à descoberta destas 3
cidades do Japão, todas elas cheias dos contrastes entre a presença de uma fortíssima
tradição e a maior modernidade.

Vera Nobre da Costa (Conselho Orientador da AJH)
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Informações Úteis
BAGAGEM Cl.Económica: Cl.Executiva:
De mão | Medidas Máx.: 45x35x20cm | 01 Peça até 07Kg -- 02 Peças até 07Kg
De Porão | Medidas Máx: até 150cm | 01 Peça até 30Kg -- 01 Peça até 40Kg
NOTA: no caso de viajar em Executiva, a Emirates oferece transporte gratuito ao

aeroporto, desde que reservado e confirmado até 30 dias antes da partida.

COMUNICAÇÃO
O viajante encontrará facilmente todos os meios de acesso a informação e
telecomunicações actualmente disponíveis, tais como operadores de telemóvel (mas
apenas telemóveis 3G podem aceder a serviços de roaming), telefones públicos e rede
internet, inclusive wireless.
Para realização de chamadas internacionais, deverá utilizar os seguintes indicativos:

- Dubai | 00971 ou +971 - Japão | 0081 ou +81 - Portugal | 00351 ou +351

CÂMBIOS & MOEDA
A moeda local é o Yene (JPY). Além dos bancos existem caixas automáticas nas agências do
correio ou nas lojas de conveniência, podendo também cambiar nos hotéis, aconselhando-
-se a aquisição de JPY para as transacções diárias de pequenos montantes. A rede ATM é
bastante ampla embora só se possa levantar dinheiro utilizando cartões Multibanco ou de
Crédito estrangeiros, nas seguintes caixas automáticas: Seven & Holdings (Seven Eleven
Convenience Store), Citibank e Japan Post (os Correios), entre outros locais igualmente
seguros a indicar localmente (por exemplo no Takashimaya em Kyoto).

CLIMA & VESTUÁRIO
O Japão tem geralmente um clima ameno, especialmente na zona de Tokyo onde
raramente chove ou cai neve, mas com estações do ano bem distintas. A Primavera é sem
dúvida a melhor estação para visitar o Japão, quando a natureza ganha uma vida única,
com cenários bem floridos. As temperaturas máximas de Abril em Kyoto e Tokyo rondam
os 18º-20ºC. Porque pode sempre surgir uma noite mais fresca e algum aguaceiro
ocasional, se aconselha a levar algum agasalho leve e impermeável.

LÍNGUA
O idioma oficial é o japonês, embora o estudo do inglês seja obrigatório no sistema de
ensino. No entanto, pode existir alguma dificuldade de comunicação para além da língua
nipónica, sobretudo fora dos locais turísticos, mesmo em centros mais urbanos.

SAÚDE
Os serviços e cuidados de saúde no Japão podem ser extremamente dispendiosos, sendo
aconselhável um Seguro de Saúde Pessoal e com coberturas altas. Existem restrições à
entrada de medicamentos no Japão, mesmo que para uso pessoal. Se necessitar levar a sua
medicação, deverá vir sempre acompanhada de declaração médica sobre o seu estado de
saúde e necessidade do seu uso.

Contactos Úteis
Tokyo English Lifeline (TELL) – aberto diariamente 09h-20h | Tel: +81 3 5774 0992
Embaixada de Portugal em Tokyo | João Martins de Carvalho | Tel: +81 3 5226 0614
Consulado de Portugal em Kyoto | Nobuhisa Hamanaka | Tel: +81 7 5432 5158

EMERGÊNCIAS Polícia: 110 | Médicos SOS: 119 | Catástrofe Natural: 171www.cooltravel.pt

Jardins        do

2019
MAR-ABRA 12

DE 31

www.jardinshistoricos.pt

JAPÃO
na

SAKURA
Kyoto, Tokyo & Kanazawa

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=japanese+gardens+wallpaper&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.desktopwallpapers4.me/nature/japanese-garden-8269/&ei=7je1VK3CNIvpUpXkg6AH&bvm=bv.83339334,d.d24&psig=AFQjCNHhxyHHMEYxdtMuwg8EBCxu2pjpZA&ust=1421247858508629
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LW0JdwlMlwu7XM&tbnid=sJ8BgT3Y1kdbgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://paulacalisto.blogspot.com/2011/05/visita-monserrate-e-pic-nic-na-quinta.html&ei=DgAiUvebFKKV0AW7uIHwCw&bvm=bv.51495398,d.ZGU&psig=AFQjCNEmYTzEa-fVqA1FO2y_DqQ8Z4F1Eg&ust=1378046323926301


Voos

* Horários já do dia seguinte!

Programa

Dia 01 | 31 Março (Dom.) | Lisboa – Dubai
Comparência pelas 11h30 nas partidas do Terminal 01, do Aeroporto de Lisboa, no balcão
personalizado da AJH, para formalidades de embarque no voo EK.192, ás 14h15, com
destino ao Dubai. Refeição a bordo. Chegada ao Dubai ás 00h55 e, após formalidades de
trânsito, embarque no voo EK.316, em Airbus A380-800 às 03h40, com destino ao Japão.
Noite e refeições a bordo.

Dia 02 | 01 Abril (2ª.F) | Dubai – Osaka – Kyoto
Chegada ao Aeroporto Kansai de Osaka pelas 17h50. Assistência pelo n/representante local
e transporte em autocarro privativo até Kyoto, c/Assistência local (em inglês). Chegada ao
hotel em Kyoto pelas 19h30, procedimentos de check-in e distribuição dos quartos.
Jantar livre. Alojamento no Royal Park Hotel Kyoto Sanjo 4*.

www.cooltravel.pt

Voo Data Partida Hora Chegada Hora Duração

EK.192 31.Mar/19 LISBOA 14h15 Dubai *00h55 07h40

EK.316 01.Abr/19 Dubai 03h40 OSAKA 17h50 09h10

EK.319 11.Abr/19 TOKYO 22h00 Dubai *04h15 11h15

EK.191 12.Abr/19 Dubai 07h25 LISBOA 12h35 08h10
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Dia 03 | 02 Abril (3ª.F) | Kyoto
Após pequeno-almoço no hotel, pelas 09h00, saída c/Guia privado (inglês) para visitar o
Templo Ryoan-ji, o famoso e enigmático jardim seco que por vezes desconcerta o visitante
ocidental. Criado em 1499 como um auxílio à contemplação para a Escola Rinzai do
Budismo Zen, inclui cinco grupos de três pedras, num mar de gravilha “penteada”
orientado de Este para Oeste. Todas as pedras, com excepção de uma, parecem apontar
para montante e todas as pedras, excepto uma, são visíveis de qualquer ponto de vista. Já
houve muitas interpretações sobre o significado do jardim – ilhas, montanhas perfurando
nuvens baixas, filhotes de tigre atravessando a água – e o visitante pode formular a sua
própria teoria! Mas é consenso geral que a gravilha representa o vazio, sendo o vazio uma
ideia central da filosofia Zen, e, ao observar este despojado jardim o visitante é encorajado
a preencher esse vazio com o fruto da sua imaginação e a deixar que a tranquilidade de
Ryoan-ji espalhe a sua magia. De seguida visitaremos os jardins Taizo-in,

(um Templo Zen Budista, inserido no grande complexo de templos Myoshin-Ji), com
destaque do colorido jardim Yoko-en com belas cerejeiras; o jardim seco Ying & Yang; o
jardim Zen Hojo e o sempre verde jardim Motonobu-no-niwa, obra do pintor Motonobu.
Pelas 12h30 almoço ‘shabu-shabu’ no Restaurante Ganko. De tarde visita ao complexo do
Templo Nanzen-ji, um templo Zen por excelência que irradia uma atmosfera de
serenidade, construído no período Kamakura (1185-1333), no sopé da montanha, em
antigos terrenos do Palácio Tenno Kameyama. O Imperador reinante era a favor do
Budismo Zen, suportando esta nova religião, introduzindo-a nos círculos aristocráticos.
Nanzen-ji passou a ser o templo principal da doutrina Budista Zen Rinzai, estando no
centro da história Japonesa Zen desde 1386. De destacar o seu jardim seco (karesansui)
frente ao Hojo (os aposentos do monge principal), bem como as pinturas dos painéis
deslizantes de madeira, feitas por artistas da famosa escola Kano. A maior parte das
estruturas de Nanzen-ji datam do século XVII, com excepção do célebre aqueduto ao estilo
ocidental de 1890, uma construção maravilhosamente incongruente que muitos japoneses
acreditam ser uma das maiores atracções de Nanzen-ji. Terminaremos com a célebre
Cerimónia do Chá.
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Regresso ao hotel ao final da tarde. Pelas 18h30, saída nocturna em transporte privativo
com guia local ao Templo Kodai-Ji, datado de 1606, para contemplar as suas famosas
decorações luminosas que ocorrem no período primaveril da Sakura (Cerejeiras em Flor).
Regresso ao hotel às 21h00. Jantar livre. Alojamento no Royal Park Hotel Kyoto Sanjo 4*.

Dia 04 | 03 Abril (4ª.F) | Kyoto
Após pequeno-almoço no hotel, saída pelas 09h00 com Guia privado (inglês), para visitar
um dos mais emblemáticos templos japoneses, o Templo Kinkaku-ji. O Pavilhão Dourado
de três andares foi construído de origem em 1397, como local de repouso e reflexão para o
Shogun Ashikaga Yoshimitsu e foi depois convertido em templo pelo seu filho. O templo foi
reconstruído em 1955, após um ataque incendiário em 1950, e é hoje a principal atracção
deste jardim de lagos e ilhas. Exerce uma força unificadora na vista expansiva do enorme
Lago do Espelho que se estende sob o pavilhão, em parte devido à engenhosa colocação de
penhascos e ilhas. Por trás, um trilho conduz-nos a uma frondosa floresta. Continuaremos
visitando o Templo Daisen-in com um jardim paisagístico seco (Karesansui) do período
Muromachi, (1333-1568) que apresenta algumas formas clássicas abstractas de gravilha
branca e que possui uma famosa rocha em forma de barco. O destino da humanidade,
relação com a natureza e lugar no universo, tudo está representado nesta obra-prima de
design de paisagem seca. Visitaremos ainda mais dois jardins paisagísticos secos, Ryogen-in
e Zuiho-in. Ryogen-in, fundado em 1504, tem quatro jardins em estilos diferentes
enquanto que Zuiho-in, construído em 1541, tem um jardim moderno apresentando
rochas dispostas em forma de crucifixo. Concluiremos as visitas pelas 13h00, com almoço
‘western style’ no Restaurante Kohakudo.
A tarde de hoje será dedicado a um estado de espírito mais tranquilo, em que visitaremos
a icónica Floresta Sagano de Bambu, percorrendo um dos seus trilhos, seguida da visita ao
Templo Tenryu-ji, Património Mundial da UNESCO, construído em 1339 pelo shogun
Ashikaga Takauji, por ocasião da morte do Imperador Go-Daigo, bem como aos seus
tranquilos jardins, desenhados por Muso Soseki, que permanecem na sua forma original,
onde teremos a possibilidade de participar numa Meditação Zen, liderada por um dos
monges do templo, em exclusivo para o Grupo AJH. Regresso ao hotel pelas 17h00.
Jantar livre. Alojamento no Royal Park Hotel Kyoto Sanjo 4*.
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Dia 05 | 04 Abril (5ª.F) | Kyoto
Após pequeno-almoço no hotel, pelas 09h00, saída c/Guia privado (inglês) para visita ao
Murin-An Villa & Garden, liderada pelo próprio jardineiro actual, em exclusivo ao Grupo
AJH. Localizada em Okazaki, foi construída na época Meiji, pelo seu Primeiro Ministro
Aritomo Yamagata (1838-1922), que era um excelente ‘Garden Designer’, consistindo a
Villa num típico edifício japonês em madeira, de 02 pisos e com um exemplar Jardim de
Passeio, usando a água oriunda do Lago Biwa Sosui (para os seus lagos, canais e quedas de
água) e obtendo um efeito de ‘shakkei’ com as montanhas Higashiyana, ou seja, utiliza a
montanha como extensão do jardim. Também podemos encontrar no jardim uma
tradicional Casa de Chá e um memorial em pedra com palavras do próprio Aritomo,
salientando a importância histórica deste local, onde ele se reuniu com os seus ministros
para planear a agressiva ofensiva militar Russo-Japonesa de 1904-05, da qual o Japão saiu
vitorioso.

Seguiremos para visita ao complexo de Templos Daigoji, localizado numa montanha a
sudoeste de Kyoto e Património Mundial da UNESCO. Logo no início deparamo-nos com o
Sanbo-in, antiga residência do sacerdote principal, datado de 1115 (sendo um excelente
exemplar da extravagante Arquitectura Momoyama) e rodeada por fantásticos jardins
existentes desde 1598, com várias cerejeiras. Poderemos ainda contemplar as diversas
construções históricas da área Shimo Daigo, entre as quais o Kondo Hall, datado de 926; o
Pagoda com 38m de altura, sendo o edifício mais antigo de Kyoto, datado de 951 e por
último o Bentendo Hall à beira dum lago e rodeado de Áceres, talvez o mais fotografado
deste complexo. Pelas 12h45, almoço vegetariano no Templo Manpukuji.
De tarde visitaremos ainda o Templo Byodo-in e seus jardins com cerejeiras, localizado no
Vale dos Templos, edificado na ilha O’Ahu rodeado por lagos com carpas koi, sendo uma
réplica do Templo Uji de Kyoto, contendo uma estátua de 5,5m do Lotus Buddha. Regresso
ao hotel pelas 17h00. Jantar livre. Alojamento no Royal Park Hotel Kyoto Sanjo 4*.
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Dia 06 | 05 Abril (6ª.F) | Kyoto
Após o pequeno-almoço, pelas 09h00, partiremos para uma visita c/Guia privada (inglês)
ao jardim do Templo de Tofukuji , em Kyoto. Tofuku-ji é um grande templo Zen fundado
em 1236 a mando do poderoso clã Fujiwara. O seu nome é uma combinação dos nomes de
dois grandes templos em Nara, também ligados aos Fujiwara, o Templo Todai-ji e o Templo
Kofuku-ji. O Portão Sanmon, com 22 m de altura, é o mais antigo do género, datado de
1425. Atrás do portão encontra-se o Hondo (salão principal), que sendo ainda maior é uma
reconstrução recente, de 1934. Os jardins de Tofuku-ji que rodeiam o Hojo de todos os
lados (residência do monge principal), são únicos, tendo cada jardim um carácter diferente,
através do uso de seixos, pedras grandes, musgo, árvores e padrões de xadrez, tendo sido
desenhados no séc. XX por Shigemori Mirei.
Outra das atracções deste local é a ponte Tsutenkyo com 100m de comprimento e uma
excelente vista sobre os Áceres, com o seu apogeu de cores no Outono, bem como o
Kaisando Hall, reconstruído no Período Edo (1600-1868), que serve como Mausoléu do 1º
Sacerdote do Templo, sendo o caminho de pedra frontal ladeado por jardins contrastantes,
com um Rock Garden de um lado e um luxuriante Pond Garden no outro. Terminaremos as
visitas do dia com o emblemático Templo Fushimi Inari, famoso por possuir milhares de
torii de madeira vermelhos ao longo dos seus trilhos que sobem a montanha sagrada de
Inari, o Deus Shinto do Arroz. Acreditam que as raposas são mensageiras de Inari, daí se
verem tantas estátuas destes animais. Os torii são oferendas de particulares ou empresas.
Uma visita completa integral do templo dura cerca de 2h-3h, mas poderá se concentrar
apenas no patamar mais baixo onde está o altar principal de veneração. No entanto, como
a tarde é livre, poderá apreciar ao seu ritmo e como existem várias ofertas de snacks
japoneses, pode ser o local perfeito para o seu almoço livre. Restante tarde e jantar livres.
Alojamento no Royal Park Hotel Kyoto Sanjo 4*.

Kyoto, Tokyo & Kanazawa

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LW0JdwlMlwu7XM&tbnid=sJ8BgT3Y1kdbgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://paulacalisto.blogspot.com/2011/05/visita-monserrate-e-pic-nic-na-quinta.html&ei=DgAiUvebFKKV0AW7uIHwCw&bvm=bv.51495398,d.ZGU&psig=AFQjCNEmYTzEa-fVqA1FO2y_DqQ8Z4F1Eg&ust=1378046323926301


Dia 07 | 06 Abril (Sáb) | Kyoto – Kanazawa
De manhã, a seguir ao pequeno-almoço e formalidades de check-out, a bagagem seguirá
separadamente para o hotel em Tokyo. Pelo que terá de preparar uma pequena bagagem
de mão para os próximos 2 dias em Kanazawa. Saída pelas 09h00, c/Guia privado (inglês)
para visitar uma Machiya, uma das típica casas japonesas de cidade em madeira,
características da antiga capital de Kyoto, concebidas no Período Heian e sendo
desenvolvidas nos Períodos Edo e Meiji. A palavra deriva da junção de 2 palavras do
dialecto chinês Kanji: Machi = cidade + Ya = casa ou loja, dependendo do carácter Kanji
usado. Será dado algum tempo livre para uma refeição ligeira no centro de Kyoto, antes do
transporte privativo para a Estação de Comboios de Kyoto, para embarque no Comboio
Express Thunderbird#25, em 1ª classe, às 14h10, em direcção a Kanazawa. Chegada à
Estação Kanazawa às 16h30 e assistência local na deslocação pedestre ao hotel frente á
estação. Jantar buffet no Cascade Café. Alojamento Hotel Ana Crowne Plaza Kanazawa 4*.

Dia 08 | 07 Abril (Dom.) | Kanazawa
Após o pequeno almoço, saída pelas 09h00, com transporte e Guia privado (inglês) para
uma manhã cultural, com visita ao Museu 21st Century de Arte Contemporânea, obra dos
Arquitectos Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, aberto em 2004, com uma exposição
permanente incluindo obras de artistas japoneses e internacionais produzidas desde 1980,

com destaque para a obra ‘A Piscina’. De seguida, visitaremos o Museu DT Suzuki, que é
um pequeno museu aberto em 2011, comemorativo da vida e obra do proeminente
Filósofo Budista Zen Suzuki Daisetz Teitaro (1870-1966) onde estão expostos os seus
escritos, sendo o próprio museu uma obra-prima de arquitectura que reflecte a sua
doutrina, com linhas limpas, simples e espaços abertos que nos levam à contemplação.
Pelas 13h00, almoço ‘sushi’ no Restaurante Chohachi, fora do Oumicho Market.
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De tarde regressamos ao passado, ao Período Edo (1600-1868), visitando o tradicional
Bairro Samurai Nagamachi, criado nos terrenos do antigo Castelo de Kanazawa, onde os
samurais de classe média e alta, viviam com as suas famílias. É um labirinto de pequenas
ruelas, muros de adobe, pavimentos empedrados, canais de água e portões privativos
onde visitaremos uma antiga residência com pequeno jardim, que reflecte a próspera Era
dos Samurai e sua vivência com os seus artefactos, etc. Regresso ao hotel e restante tarde
livre. Jantar livre. Alojamento no Hotel ANA Crowne Plaza Kanazawa 4*.

Dia 09 | 08 Abril (2ª.F) | Kanazawa – Tokyo
De manhã, após o pequeno-almoço e formalidades de check-out, visitaremos ainda o
famoso Jardim Kenrokuen, nomeado como ‘um dos três mais belos jardins japoneses’, na
região entre Kairakuen e Okayama Korakuen, construído na área do jardim exterior do
antigo Castelo de Kanazawa, pela Família Imperial Maeda e durante quase 200 anos, tendo
sido aberto ao público em 1871. Com árvores que florescem em diversas épocas do ano,
nesta altura não perca a parte nordeste do jardim com as suas cerejeiras. Terá algum
tempo livre na área de Higashichaya para compras e almoço livre.

Pelas 13h30, transporte privativo à Estação Kanazawa, para embarque às 14h46 no
Comboio-Bala Hakutaka#568, em 1ª classe, em direcção a Tokyo. Chegados à capital do
Japão às 17h52, assistência pelo n/representante local e transporte privativo c/assistência
local (inglês) ao hotel perto do Shinjuku Central Park. Formalidades de check-in e
distribuição dos quartos. Às 19h30, saída do hotel com transporte privativo e assistência
local, para jantar ‘japanese style’ no Restaurante Gompachi Nishiazabui, com bebidas
incluídas. Regresso ao hotel em transporte privativo pelas 22h00. Alojamento no Keio Plaza
Hotel 4*.
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Dia 10 | 09 Abril (3ª.F) | Tokyo
Após o pequeno-almoço no hotel, saída pelas 09h00 com transporte e Guia privado
(português) até Hamarikyu para visitarmos os jardins onde o General Grant se encontrou
com o imperador em 1895, sendo nos nossos dias um local de lazer muito frequentado. É
difícil imaginar um lugar de tanta tranquilidade mesmo no centro da agitação e movimento
que é Tokyo. O Hamarikyu possui o único lago de água do mar em Tokyo e ostenta também
um Pinheiro Negro com 300 anos – um dos maiores do país. O jardim fazia parte da cerca
oficial de caça do Shogunato Tokugawa no século XVII e foi agora classificado pelo Governo
Nacional como um Local Especial de Beleza.

De seguida faremos um cruzeiro no Rio Sumida de Hamarikyu até Asakusa. Aqui,
visitaremos o Templo Senso-ji, o templo mais sagrado de Tokyo. No seu interior está uma
imagem dourada de Kannon (a deusa budista da misericórdia) que foi alegadamente
retirada das águas do vizinho rio Sumidagawa por dois pescadores, em 628. A imagem tem
permanecido sempre no mesmo sítio ao longo de sucessivas reconstruções do templo. Em
frente do templo está um grande caldeirão em bronze queimando incenso: diz-se que o
seu fumo proporciona boa saúde e poderão ver visitantes esfregando-o na pele e nas
roupas. Directamente em frente do Templo Senso-ji está a rua Nakamise-dori, a área de
compras do recinto, onde haverá algum tempo livre para passear pelas tendas que vendem
de tudo, desde pentes, adereços e quimonos, até perucas e genuíno artesanato Edo. Pelas
12h30, almoço ‘italian style’ no restaurante La Ranarita na Nakamise Shopping Arcade.
De tarde visitaremos ainda os Jardins Koishikawa Korakuen, um dos melhores jardins de
passeio de Tokyo. A construção do jardim teve início em 1629 e terminou cerca de 30 anos
mais tarde. O jardim representa paisagens em miniatura incluindo uma recriação do Rio
Kiso do Japão e Rozan, uma famosa montanha cénica Chinesa. No centro do enorme lago
está a ilha Horai, uma bela composição de pedra e pinheiros.

Regresso ao hotel pelas 16h30, com passagem pela zona de Ginza., para deixar quem
desejar ficar a restante tarde livre (com regresso livre ao hotel) a explorar esta área,
seguindo o autocarro para o hotel. Tempo livre para actividades a gosto pessoal.
Jantar livre. Alojamento no Hotel Keio Plaza 4*.

www.cooltravel.pt

Jardins        do

2019
MAR-ABRA 12

DE 31

www.jardinshistoricos.pt

JAPÃO
na

SAKURA
Kyoto, Tokyo & Kanazawa

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LW0JdwlMlwu7XM&tbnid=sJ8BgT3Y1kdbgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://paulacalisto.blogspot.com/2011/05/visita-monserrate-e-pic-nic-na-quinta.html&ei=DgAiUvebFKKV0AW7uIHwCw&bvm=bv.51495398,d.ZGU&psig=AFQjCNEmYTzEa-fVqA1FO2y_DqQ8Z4F1Eg&ust=1378046323926301
https://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhweKUgZzbAhXBRhQKHc8FA64QjRx6BAgBEAU&url=https://www.afar.com/places/kenrokuen-garden-and-kanazawa-castle-park-kanazawa&psig=AOvVaw2zregIcbL7QZQPAkdRuW-Q&ust=1527169295005289


Dia 11 | 10 Abril (4ª.F) | Tokyo
Após o pequeno-almoço no hotel, saída com guia local (português) para uma visita do
Grupo AJH, ao exclusivo Terrace Rock Garden da Embaixada do Canadá no Japão. Criado
em 1991 pelo Designer Shunmyo Masuno (sacerdote dum Templo Zen Budista em
Yokohama), segundo o estilo tradicional original destes jardins, na época do Shogun
Kamakura (1192-1333), utilizando pedras de Hiroshima e representando o carácter
geológico do passado e rochas do leito do glaciar que forma o Canadian Shield,
simbolizando o princípio de harmonia e amizade entre os dois países, Canadá e Japão.

De seguida visitaremos o Santuário Meiji Jingu, adjacente ao amplo Yoyogi Park, dedicado
em 1920 ao Imperador Meiji e sua consorte Shoken, após 8 anos da sua morte, tendo sido
destruído na II Guerra Mundial mas logo reconstruído conforme plano original. Meiji foi o
1º Imperador do japão moderno, tendo ascendido ao trono em 1867, no pico da
Restauração Meiji, quando terminava a Era Feudal e o poder era devolvido ao Imperador.
Durante o chamado Período Meiji (1868-1912), o Japão modernizou-se e ocidentalizou-se,
sendo reconhecido como uma das grandes potências mundiais quando o Imperador
morreu em 1912. Teremos tempo livre em Omotesando, com almoço livre.
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De tarde terão a oportunidade de visitar o Oriental Bazar de Otomesando para compras e
actividades a gosto pessoal e regresso livre ao hotel. Poderão também visitar o Museu
Nezu e seu Jardim, que conserva a colecção privada de Arte Japonesa e Asiática Pre-
Moderna de Nezu Kaichiró (1860-1940), antigo Presidente da Tobu Railway Co. e uma
importante figura de negócios e da política japonesa, que não via a sua colecção como um
tesouro privado, mas sim algo que deveria ser desfrutado também pelo público em geral.
Às 18h30, comparência no lobby do hotel, para saída em transporte privativo c/assistência
local (inglês), para o Jantar de Despedida, de especialidades japonesas (Kaiseki) com
bebidas incluídas, em sala privada para o Grupo AJH, no conceituado Restaurante Shiba
Tofuya Ukai. Pelas 21h30, transporte privativo ao hotel. Alojamento no Hotel Keio Plaza 4*.

Dia 12 | 11 Abril (5ª.F.) | Tokyo – Dubai
Após o pequeno-almoço no hotel e formalidades de check-out, saída pelas 09h00 com
transporte privativo e Guia local (Português) para visitar a zona moderna de Roppongi Hills,
uma zona empresarial tecnológica e comercial com muitas lojas e restauração incluindo o
arranha-céus Mori Tower com 238m de altura, onde subiremos ao Tokyo City View, o seu
Observatório no 50º piso, com uma excelente vista panorâmica da cidade, o cenário
perfeito para a sua despedida da cosmopolita cidade de Tokyo! Almoço livre.

Pelas 13h00, possibilidade de regressar ao hotel com o autocarro do Grupo AJH e ter a
restante tarde livre ou permanecer em Roppongi Hills para os últimos souvenirs, bem
como as últimas visitas a gosto pessoal (sugestão do Museu Mori), mas com regresso livre
ao hotel. Pelas 17h00, comparência no lobby do hotel, para recolha da bagagem e
transporte privativo c/assistência local (inglês) ao aeroporto Narita de Tokyo, para
formalidades de embarque no voo EK.319, com partida ás 22h00, com destino ao Dubai.
Noite e refeições a bordo.

Dia 13 | 12 Abril (6ª.F) | Dubai – Lisboa
Chegada ao Dubai pelas 04h15. Formalidades de trânsito para novo embarque no voo
EK.191, ás 07h25, com destino a Lisboa. Refeição a bordo.
Chegada prevista a Lisboa pelas 12h35. FIM da VIAGEMwww.cooltravel.pt
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Alojamentos

KYOTO | Royal Park Hotel Kyoto Sanjo 4*
Sanjo | Kawaramachi | Nakagyo-ku | Kyoto 604-8004 |Tel: +81 75 241 1111

O Kyoto Royal Hotel está situado no coração da cidade, apenas a 3 min. a pé da Estação de
Metro Shiyakusho-mae, a 10 min. a pé do Templo Honno-ji, a 15 min. a pé de Gion, a 20
min. a pé do Palácio Imperial e a 10 min. de táxi do Castelo Nijo. Os seus quartos de 26m2,
climatizados com AC incluem acesso Wi-Fi gratuito, equipados com TV plasma, por satélite,
telefone, frigorífico, chaleira eléctrica p/desfrutarem de uma chávena de chá verde e casa
de banho privativa c/duche ou banheira e secador de cabelo. Dispõe de Room-Service 24h,
serviço lavandaria, Carta de Massagens (custo extra). O Restaurante Monsieur Ito serve
pratos ocidentais c/ingredientes locais e o seu elegante Bar serve bebidas até tarde.

KANAZAWA | ANA Crowne Plaza Kanazawa 4*
16-3 Showamachi | Ishikawa Prefecture | Kanazawa 920-8518 | Tel: +81762246111

Localizado em frente á Estação JR Kanazawa, apresenta modernos quartos com acesso Wi-
Fi gratuito, 05 restaurantes, 1 Bar panorâmico e serviço de Concierge ao seu dispor. Os
seus elegantes quartos possuem AC, televisão plasma com canais Via-Satélite, minibar,
máquina para chá e café, cofre, despertador, chinelos de quarto e casa de banho privativa
com banheira, secador de cabelo e oferta de amenities para o banho, com óleos de
aromaterapia e máscaras para os olhos. Tem quartos para e Não Fumadores, Salão de
Beleza e Serviços de Câmbios. Os seus restaurantes oferecem uma variedade de comida
chinesa, japonesa e internacional, com destaque para o Restaurante Japonês Unkai, com
vista para o jardim. O hotel fica a 10 minutos de carro do Kanazawa Castle Park, do Jardim
Kenrokuen e Higashi Chayamachi e a 40 minutos do aeroporto.
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Alojamentos
TOKYO | Keio Plaza Hotel 4*
2-2-1 Nishi-Shinjuku | Shinjuku-Ku | Tokyo 160-8330 | Tel: +81 33 344 0111

O Keio Plaza Hotel Tokyo está localizado na zona de arranha-céus de Shinjuku, junto do
Shinjuku Central Park e apenas a 5 minutos a pé da Estação Ferroviária de Shinjuku e do
Edifício do Governo Metropolitano e a 15 minutos a pé da área de Kabukicho e a 20
minutos, tanto do Santuário Meiji Jingu, como do Jardim Nacional Shinjuku Gyoen.
Os seus 1440 panorâmicos quartos estão equipados com uma TV plasma e canais via
satélite, acesso internet gratuita e são fornecidos roupões Yukata de estilo japonês e
chinelos a todos os hóspedes. O hotel oferece ainda um Fitness Center e piscina exterior
(c/taxa extra), sala de karaoke, loja de conveniência e um Business Center
O Amanogawa Sake Bar propõe sake de qualidade. O Keio Plaza Hotel serve também
pratos de várias gastronomias, como japonesa, francesa, italiana, chinesa e coreana.
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Suplemento Executiva 2.460€
Data limite para inscrições – 30 Novembro/2018
Pagamentos:    Sinalização até 30 Nov./18 = 1.000€ por pessoa

Reforço até 20 Jan./19 = 1.500€| Liquidação até 16 Fev./2019
(Em caso de desistência, após 01.Dez/18, a sinalização não é Reembolsável)

Os pagamentos poderão ser efetuados por transferência bancária para o seguinte 
NIB do Millennium BCP: 0033 0000 4534 4507 4540 5.

INFORMAÇÕES & RESERVAS
RESERVAS | A.J.H – Associação Jardins Históricos | geral@jardinshistoricos.pt
ORGANIZAÇÃO | Agência de Viagens CoolTravel | 212 909 390

| Paulo Pinto Assunção | 937 011 198 | paulo.pinto@cooltravel.pt

Kyoto, Tokyo & Kanazawa

Valores Máximo          e          Mínimo de Participantes

20 Pessoas 15 Pessoas

Preço PVP & Sócio AJH Sócio AJH PVP (Não-Sócio) Sócio AJH PVP (Não-Sócio)

p/Pessoa em Duplo 4.950 € 5.350 € 5.490 € 5.870 €

Supl.Individual 1.320 €
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Tel: 212 909 396
Tlm: 937 011 198

paulo.pinto@cooltravel.pt
www.cooltravel.pt

Não Inclui:
 Serviço de Bagageiros;
 Gratificações a Guias e/ou Motoristas;
 Suplemento p/Classe Executiva na EMIRATES, ida & volta (2360€);
 Refeições e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.
 Bebidas às refeições (excepto nos 02 últimos jantares em Tokyo);

NOTA: Programa sujeito a reconfirmação mediante o número mínimo participantes
e sujeito a reconfirmação no valor final, mediante possíveis alterações de taxas
aeroportuárias até á data de emissão e flutuações cambiais do JPY (01€ = 127 JPY).

Largo de Santos, 
Nº 4 – 3º

1200-808 LISBOA
Tlm: 969 673 750

geral@jardinshistoricos.pt
www.jardinshistoricos.pt

Serviços Incluídos:
 Passagem Aérea EMIRATES, Lisboa-Dubai-Osaka/Tokyo-Dubai-Lisboa, 

em classe económica (c/direito a 1 mala de bagagem até 30Kg);
 Taxas de aeroporto (ao valor de 416€, sujeitas a alteração até dia emissão);
 Transporte em Autocarro privativo em todo o itinerário, conforme Programa;
 Bilhete Comboio Rápido JR Express, Kyoto-Kanazawa, em 1ª classe;
 Bilhete Comboio Rápido JR SuperExpress, Kanazawa-Tokyo, em 1ª classe;
 05 Noites de Alojamento em Kyoto | Royal Park Hotel Kyoto Sanjo 4* em APA;
 02 Noites de Alojamento em Kanazawa | Hotel ANA Crowne Plaza 4* em APA;
 03 Noites de Alojamento em Tokyo | Hotel Keio Plaza 4*
 08 Refeições em Hotéis/Restaurantes locais (05 Almoços + 03 Jantares),

incluindo Jantar Despedida Japonês privado no Restaurante Shiba Tofuya Ukai;
 Todas as visitas e entradas em Jardins & Templos, como segue:

KYOTO | Ryoanji Temple + Taizo-in no Myoshinji Temple + Nanzenji Temple (Hojo
Garden & Sanmon) + Hosomi Museum (c/Cerimonial do Chá) + Kinkakuji Temple
+ Daisen-in Temple no Daitokuji Temple) + Karesansui Stone Garden + Sagano
Bamboo Forest + Tenryuji Temple (c/Zen Meditation no jardim) + Murian-na
Garden (visita guiada com o jardineiro local) + Daigoji Temple + Sanboin Garden
+ Byodo-in Temple + Tofukuji Temple (Hojo Garden & Tsutenbashi: Kaisan-in + 
Funda-in) + Fushimi Temple + Sugimoto Residence & Garden,
KANAZAWA | 21st Century Museum + D.T.Suzuki Museum + Nagamachi Olda
Samurai Residence + Kenkoruen Garden,
TOKYO | Hamarikyu Garden + Cruzeiro no Rio Sumida + Koishikwa Korakuen
Garden + Nezu Museum + Roppongi Hills Top Observatory.

 Guia local nas visitas em Kyoto (inglês), nos dias 02-03-04-05/Abril)
 Guia local nas visitas em Tokyo (português), nos dias 07-08-09-10/Abril);
 Assistente local (inglês) na chegada a Kyoto, em Kanazawa e na saída de Tokyo;
 Viagem liderada pela Dra.Vera Nobre da Costa;
 Acompanhamento pelo Delegado CoolTravel Paulo Assunção;
 Oferta de Guia de Viagem personalizado + Bolsa de Viagem;
 Taxas hoteleiras e de Turismo, IVA;
 Seguro Multiviagens.
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