ROTA WORLD TURISMO & INTERCÂMBIO

OUTUBRO DE 2023
Amanda Miti & Alex Park

Serviços Inclusos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Passagem ida e volta (Saída de Guarulhos).
Transfer do Aeroporto a hospedagem.
14 diárias em Guesthouse/hotel/hostel, quarto duplo com café da manhã incluso.
Seguro Viagem (covid).
Passeios em Seoul com guia turístico e auxiliar da RW em português.
Cartão Discover Seoul Pass*.
Acompanhamento da Amanda Miti & Alex Park.
Kit de viagem/Brindes/Mimos.

Serviços não inclusos:
➢ Alimentação.
➢ Demais passeios que não estejam no pacote, a critério do cliente.
PROGRAMAÇÃO
DIA 1 – SÃO PAULO
Sala Vip no aeroporto.
Embarque com saída do aeroporto de Guarulhos com destino a Seoul.
DIA 2 – SEOUL
Transporte do aeroporto internacional de Incheon para a hotel com auxiliar da RW.
Acomodação (Seoul Riviera Hotel)* e restante do dia livre.
*Hospedagem Prevista em Seoul: Seoul Riviera Hotel.

DIA 3 – SEOUL
Café da manhã no hotel e passeios pela Seoul City no ônibus turístico durante o dia com um guia
local e auxiliar da RW (idioma inglês/espanhol/português).

DIA 4 – SEOUL
Café da manhã no hotel e passeios durante o dia.*
DIA 5 – SEOUL / BUSAN
Café da manhã no hotel e saída para Busan de trem.
Acomodação (K-Guesthouse Premium Nampo 1)* e restante do dia livre.
*Hospedagem Prevista em Busan: K-Guesthouse Premium Nampo 1.

DIA 6 – BUSAN
Café da manhã no hotel e passeios durante o dia.*
DIA 7 – BUSAN
Café da manhã no hotel e passeios durante o dia.*
DIA 8 – BUSAN
Café da manhã no hotel e manhã livre.*
Retorno a tarde para Seoul de trem.
DIA 9 – SEOUL
Café da manhã no hotel e passeios durante o dia.*
DIA 10 – SEOUL
Café da manhã no hotel e passeios durante o dia.*
DIA 11 – SEOUL
Café da manhã no hotel e passeios durante o dia.*
DIA 12 – SEOUL
Café da manhã no hotel e restante do dia livre.*
Noite dos Lindinhos.
DIA 13 – SEOUL
Café da manhã no hotel e passeios na Torre de comunicações de Seoul, também chamada de N Seoul
Tower com um guia local e auxiliar da RW (idioma inglês/espanhol/português).
DIA 14 – SEOUL
Café da manhã no hotel, dia livre e passeio de barco no rio han ao anoitecer (duração 40 minutos).
DIA 15 – SEOUL / BRASIL
Café da manhã no hotel e restante do dia livre.
Transfer da hospedagem para o aeroporto. Embarque do Aeroporto Internacional de Incheon.
DIA 16 – BRASIL
Desembarque no aeroporto Internacional de Guarulhos.
Obs.*Todo o roteiro terá guia local e auxiliar da RW (idioma inglês/espanhol/português).
Abaixo segue locais turísticos para visita.

CARTÃO DISCOVER SEOUL PASS

O cartão Discover Seoul Pass permite o acesso gratuito a mais de 30
atividades de Seul, assim como descontos em diversos serviços e
estabelecimentos da cidade sul-coreana. Imprescindível!

ATRAÇÕES INCLUÍDAS EM SEOUL
As 10 atrações mais populares incluídas no cartão são:
Palácio Changdeokgung
Palácio Gyeongbokgung
Palácio Deoksugung
Ônibus turístico de Seul
Zoo de Seul e Sky Lift
Museu Nacional de Seul
AREX (Trem express ao Aeroporto de Seul)
COEX Aquarium
Torre de Seul
Museu Leeum
Verifique no arquivo do Discover Seoul Pass, quais locais são inclusos no cartão sem custo adicional e os que
tem desconto. (Os passeios inclusos estão no pacote, os demais que os passageiros queiram visitar, podem
pagar com desconto, usando o cartão).

O cartão turístico Discover Seoul Pass servirá também para ser usado como Transportation card (Tmoney) nos
ônibus, metrô e táxis de Seul. Assim, você economizará ao adquirir qualquer bilhete de transporte público,
além de não precisar comprar o cartão separadamente.
Como funciona?
O cartão é ativado na primeira vez que é utilizado e é válido para a duração selecionada (de 24 a 72 horas). Se,
por exemplo, você ativar um cartão de 24 horas na segunda-feira às 13:45 horas, ele será válido até a terçafeira às 13:45 horas. O cartão permite um único acesso a cada atração ou monumento incluído.

ROTEIRO DE BUSAN
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Jagalchi Fish Market
Gwanglli Beach
Re Un dae Beach (almoço)
Busan Tower.
Gamcheon Cultural Village
Gukje Market
E demais locais.

Obs. Como ficaremos apenas 3 dias, tentaremos visitar todos os locais acima.

GRUPO DE COMUNICAÇÃO
GRUPO TELEGRAM/WHATSAPP
Este grupo será apenas para a comunicação entre a Rota World e os clientes da viagem. Enviaremos a
programação completa da viagem, podendo haver alterações antes ou durante a viagem.

ALIMENTAÇÃO
No pacote está incluso apenas o café da manhã, sendo almoço, lanche e jantar por conta do cliente.
INFORMAÇÕES GERAIS
O Cliente não é obrigado acompanhar o nosso roteiro, ele tem total liberdade para escolher o que fazer em
Seoul e/ou Busan, mais o valor do pacote é fechado. Independente se o cliente participará dos passeios ou não.
Estimativa de R$500,00 por dia, para 14 dias levar no mínimo US$1.320,00* | R$7.000,00 para os demais
custos. Lembrando que Seoul é uma cidade cara, então, leve cartão de crédito ou um pouco mais em dinheiro.
Câmbio do dia 20.09.2021.

ROTA WORLD
REALIZANDO SONHOS

