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Mundomar Cruzeiros preparou
uma série de excursões exclusivas em
Espanhol para conhecer as cidades
mais fascinantes do Japão e da Coreia
do Sul. Passeios exclusivos durante o
cruzeiro para desfrutar de lugares 
espetaculares e viver experiências 
fantásticas.

Preço especial
contratação do programa
completo: €556

5% de
desconto

Excursão de Tokushima, Japão

- Museu do Castelo de Tokushima
- Tempo livre para ver o festival Owaodori

119€
por pessoa

Excursão de Wakayama, Japão

- Santuário Kishu Toshogu
- Jardim Momijikeiteien
- Castelo Wakayama

105€
por pessoa

Excursão de Kochi, Japão

- Praia de Katsurahama
- Ponte Harimayabashi
- Mercado de Hirome
- Castelo de Kochi
- Museu Histórico do Castelo de Kochi 

109€
por pessoa

Passeio por Nagasaki, Japão

- Ponte Meganebashi
- Museu da bomba atómica
- Parque da paz. Zona zero
- Templo Sofukuji
- Mirador do Monte Inasayama

141€
por pessoa

Excursão de Jeju, Coreia do Sul

- Visita à Caverna Manjanggulg
- Mata Bijarim
- Seongsan Ilchulbong
- Aldeia Folclórica de Seongeup

112€
por pessoa
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Excursão de Tokushima Japão
15 de agosto de 2023

- Museu do Castelo de Tokushima
- Tempo livre para ver o festival Owaodori
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Visita de 7,5 horas (14:30 - 22:00 hrs. aprox.)

Pick-up no porto e traslado em autocarro até o Castelo de Tokushima, que data do século XVI e está localizado
no topo de uma colina cercada pela natureza e pelos vestígios que a própria história marcou. Depois
deslocar-nos-emos ao centro de Tokushima onde se celebra o festival Owaodori, onde se dançam danças
tradicionais consideradas das mais antigas do mundo, e que reúnem um grande número de turistas nacionais e 
internacionais todos os anos. Retorno ao porto onde embarcaremos no nosso cruzeiro.

119€
por pessoa



Excursão de Wakayama, Japão
16 de agosto de 2023
- Santuário Kishu Toshogu
- Jardim Momijikeiteien
- Castelo Wakayama

Visita de 6 horas (11:00 - 17:00 hrs. aprox.)

Pick-up no porto e traslado de autocarro até o Santuário Kishu Toshogu, fundado em 1621 e que tem uma história 
de 401 anos, sendo o seu primeiro senhor feudal que dedicou o santuário às divindades de Jeyasu Tokugawa e
Yorinob Tokugawa. Depois chegaremos ao jardim Momijikeiteien, um jardim em estilo japonês, um dos mais belos 
do Japão. Continuaremos até o Castelo de Wakayama, construído em 1585 e que foi um grande centro de
atividades, hoje símbolo da cidade.
Retorno ao porto para embarcar no cruzeiro.

105€
por pessoa
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Excursão de Kochi, Japão
18 de agosto de 2023
- Praia de Katsurahama
- Ponte Harimayabashi
- Mercado de Hirome
- Castelo de Kochi
- Museu Histórico do Castelo de Kochi 

Visita de 6,5 horas (10:00 – 16:30 hrs. aprox.)

Pick-up no porto e traslado para a Praia de Katshurahama, onde encontraremos a imponente estátua de Sakamo 
Ryoma, um dos arquitetos mais importantes do Japão moderno. De caminho para o Mercado de Hirome, veremos 
a Ponte Harimayabashi do autocarro, um símbolo do amor impossível. No Mercado de Hirome, um dos pontos 
gastronómicos por excelência de Kochi, há mais de 60 restaurantes com diferentes estilos gastronómicos que vão 
desde comida tradicional japonesa até internacional, aqui teremos tempo livre para comer. Depois, iremos ao
Castelo de Kochi (entrada incluída). Também visitaremos o Museu Histórico de Kochi.
Retorno ao porto para embarcar no cruzeiro.

109€
por pessoa
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Excursão de Jeju, Coreia do Sul
20 de agosto de 2023
- Visita a Caverna Manjanggulg
- Mata Bijarim
- Seongsan Ilchulbong
- Aldeia Folclórica de Seongeup

Visita de 8 horas (07:30 – 15:30 hrs. aprox.)

Encontro no porto, onde iniciaremos a nossa visita a Jeju em autocarro, nossa primeira paragem será a Caverna 
Manjanggul que possui um túnel de lava de mais de 8 km de extensão. Posteriormente, será visitada a Floresta 
de Bijarim, caracterizada pela sua imponente vegetação entre os 7 e os 14 metros e uma grande variedade de flora 
que no passado era recolhida e servia de abastecimento. Depois, visitaremos Seongsan Ilchulbong conhecido como 
Sunrise Peak, este cone vulcânico foi formado há cinco mil anos por lava hidrovulcânica no fundo do mar raso. 
Comeremos num restaurante local (bebidas não incluídas). Por fim, visitaremos a Aldeia folclórica de Seongeup, 
uma pequena cidade cheia de património cultural que simboliza fielmente o estilo de vida tradicional coreano.
Retorno ao porto para embarcar no cruzeiro.

141€
por pessoa
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Passeio por Nagasaki, Japão
21 de agosto de 2023

- Ponte Meganebashi
- Museu da bomba atómica
- Parque da paz. Zona zero
- Templo Sofukuji
- Mirador do Monte Inasayama

Visita de 5,5 horas (09:00 – 14:30 hrs. aprox.)

Pick-up no porto. Começaremos visitando a Ponte Meganebashi, considerada a ponte de pedra mais antiga do 
Japão. Visita ao Parque da Paz, epicentro da bomba atómica, um grande complexo formado por várias esculturas, 
parques e museus, construído para comemorar a explosão da bomba atómica em 9 de agosto de 1945. Sua
entrada é presidida por uma preciosa estátua de bronze de 10 toneladas, “a Estátua da Paz”. Visite o Museu da
Bomba Atómica que representa uma parte fundamental da reconstrução da cidade após a guerra. Também
visitaremos o Templo Sofukuji construído em 1621 para abrigar os residentes chineses que estavam em Nagasaki. 
Em seguida subiremos ao mirador do Monte Inasayama, que tem uma altitude de 333 metros, de onde se pode 
apreciar toda a cidade de Nagasaki.
Retorno ao porto para embarcar no cruzeiro.

112€
por pessoa
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Preços das excursões por pessoa

Tokushima 119€

Wakayama 105€

Kochi 109€

Jeju 141€

Nagasaki 112€

O preço inclui:
- Guia em espanhol 
- Traslados 
- Ingressos indicados no programa 
- Refeições indicadas no itinerário

O preço não inclui:
- Gorjetas
- Qualquer outro serviço não mencionado

Preço especial contratando o programa de 5 excursões (5% de desconto): 556€

Data de atualização 26 de abril de 2023

Dificuldade Fácil
Inclui caminhadas curtas de
distância intermédia, sobre
um terreno relativamente
moderado com possíveis

degraus.

Dificuldade Difícil 
Os participantes devem 
estar fisicamente aptos

Inclui comida
almoço no restaurante

local. (bebida não incluída
a menos que indicado).

Dificuldade Média 
Atividade moderada, 

incluindo caminhadas 
de longa distância, subir 

escadas e longos períodos 
em pé.

Inclui um lanche ou
aperitivo

(bebida não incluída
a menos que indicado)

Simbologia
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Anotações importantes
• Estas excursões serão realizadas em grupos e para a sua realização deverá haver um mínimo de 20 participantes. 
No caso de não atingir o mínimo estabelecido, o preço poderá ser alterado. 
• Lugares limitados pelo que recomendamos reserva antecipada. Venda antecipada disponível até 10 dias antes da 
saída do cruzeiro.  
• Neste documento oferecemos-lhe uma descrição aproximada das visitas, que podem variar dependendo de vários 
fatores e circunstâncias.
• A duração também pode variar dependendo dos horários de escala.  A ordem do passeio pode variar por questões 
logísticas, relacionadas aos horários de abertura e fechamento e com a intenção de não supersaturar os monumen-
tos ou espaços visitados. Observe que podem ocorrer filas, atrasos e esperas em alguns horários e locais específicos, 
bem como fechamentos para eventos oficiais. 
• Os bilhetes incluídos são os expressamente indicados na descrição.  
• É recomendável que os passageiros usem roupas e sapatos confortáveis, adaptando-os também ao clima e à 
determinada temperatura do dia. Observe que em alguns templos e locais turísticos é necessário que tire os seus 
sapatos. 
• Os passeios requerem caminhada e subida de escadas e não são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida 
ou em cadeira de rodas. 
• Mundomar Cruzeiros não se responsabiliza por excursões que não possam ser realizadas ou que possam sofrer 
mudanças de horário e programa devido a mudanças no itinerário do cruzeiro. Mesmo assim, a empresa tentará dar 
sempre um serviço adequado a cada variação.

Condições de reserva e cancelamento
Depósito de reserva de 25% das visitas contratadas. 
Pagamento final de 75% junto com a data final de pagamento do cruzeiro. 
Uma vez confirmada a reserva por escrito e efetuado o pagamento do depósito, serão aplicadas as mesmas taxas de 
cancelamento do cruzeiro. 
O dinheiro não será devolvido para as excursões que o cliente decidir não realizar no destino. A responsabilidade 
pela prestação dos serviços contratados cessará quando estes forem afetados por motivos de força maior, en-
tendendo-se como tais aquelas circunstâncias alheias aos organizadores, anormais e imprevisíveis. No entanto, a 
assistência necessária será fornecida ao cliente afetado.
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