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Coreia do Sul 
(agosto 2023) 

roteiro  
14/08/2023 – São Paulo/ Seul  
Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque com destino a Seul. Conexão em 
Dubai.  
 
15/08/2023 - Seul  
Chegada ao Aeroporto Internacional de Incheon, recepção e traslado ao Hotel. Jantar.  
 
16/08/2023 – Seul  
Dia livre, para descanso. Jantar de boas-vindas.  
 
17/08/2023 – Seul  
Dia todo de passeio em Seul, visitando o Palácio Gyeongbokgung, Praça Gwanghwamun, 
Vila Bukchon Hanok onde foram cenários de diversos doramas como o Rei Eterno, 
Kingdom e Meu Primeiro Amor. Passaremos também pela Torre de Seul conhecida pela 
sua bela vista e pela sua ponte e árvores repletas de cadeados de casais apaixonados e 
melhores amigos. Seguiremos pelas ruas de Insadong e Ssamzie-gil, shopping center que 
fica localizada no coração da cidade de Seul e muito famosa pela diversidade das suas 
lojinhas de ruas.  
 
18/08/2023 – Seul  
Visitaremos o Muro da Fortaleza de Seul no Parque Naksan, cenário do dorama Love 
Alarm. Após, iremos para a Vila Iksudong onde tomaremos um delicioso café na Cafeteria 
Hotel Seine, um café que ficou famoso por ser cenário do dorama Hotel del Luna e sua 
decoração toda voltada para a hotelaria. Terminaremos o dia fazendo um cruzeiro pelo 
Han River, local de diversos doramas apaixonados e que passa ao lado de algumas das 
melhores atrações de Seul.  
 
19/08/2023 – Seul  
Dia todo passeio pela Nami Island e The Garden of Morning Calm, locais famosos onde foi 
filmado um dos mais famosos doramas. Em seguida, visitaremos a Soyanggang River Sky 
Walk, com a maior passarela de vidro da Coreia. 
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20/08/2023 – Seul/ Jeonju  
Após o café da manhã, partiremos para Jeonju, importante centro turístico da Coreia 
conhecido pela sua gastronomia e edifícios históricos. Durante o trajeto, visitaremos a 
fábrica de Makgeolli, onde conheceremos o processo de fermentação do tradicional vinho 
de arroz coreano. Chegada em Jeonju, visitaremos a Vila Jeonju Hanok e 
experimentaremos o Bibimbap estilo Jeonju que é conhecido como o melhor Bibimbap da 
Coreia do Sul. Na Vila Jeonju Hanok tiraremos uma foto comemorativa com roupa 
tradicional coreana “Hanbok” e em seguida, visitamos a Catedral Jeondong.  
 
21/08/2023 – Jeonju  
Pela manhã, visitaremos o Museu Nacional de Jeonju e seguiremos para o Parque de 
Queijo Imsil, onde os visitantes podem observar o processo de produção do queijo local e 
terá a experiência em preparar uma pizza feita com massa de arroz para o próprio almoço.  
Seguiremos para o Parque Nacional Monte Naejangsan com um passeio de teleférico (se o 
tempo permitir). E terminaremos o dia nas ruas Taijo-ro ou Hyangoyogi & Jeonju 
Cheonseo-ro, ruas com produtos típicos e artesanais do local.  
 
22/08/2023 - Jeonju/Busan  
Após café da manhã, partiremos para a cidade de Busan, grande metrópole e centro 
econômico, cultural e educacional do sudeste da Coreia. Em Busan passearemos pela 
floresta Ahopsan cenário onde foi filmado o dorama Rei Eterno. Visitaremos também 
alguns pontos famosos como Rua Haeundae Gunam-ro, Forty Stairs Street e Haeundae 
Cinema Street.  
 
23/08/2023 – Busan  
Visitaremos o Parque Natural de Taejongdae, uma das passarelas costeiras mais populares 
de Busan por suas vistas maravilhosas. Em seguida, visitaremos um dos mais famosos 
mercados de peixes Jagalchi, onde se encontram frutos do mar frescos como mariscos, 
ostras e mexilhões. No final da tarde seguiremos para a Fonte dos Sonhos Dadaepo, fonte 
que sincroniza um show de água, música e iluminação.  
 
24/08/2023 – Busan  
Dia livre.  
 
25/08/2023 – Busan/ Gyeongju  
Traslado à cidade de Gyeongju, antiga capital do reino de Silla, também conhecida como 
“o museu sem parede”. Chegando em Gyeongju, visitaremos o Templo Bulguksa e o 
Templo Bunhwangsa. Prosseguiremos pelo observatório Cheomseongdae, o Parque 
Tumuli e o Lago Anapji.  
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26/08/2023 – Gyeongju/ Seul - (Para seu conforto e segurança as bagagens serão 
despachadas diretamente para o hotel em Seul). Traslado à estação Shingyeongju e 
embarque no trem expresso com destino a Seul. Tarde livre para atividades 
independentes.  
 
27/08/ 2023 – Seul  
Dia todo passeio e compras pelas ruas de Seul, passando pelas ruas de Beleza e Saúde, 
Duty Free, área de Itaewon, onde foi filmado série Itaewon Class e ao Myengdong 
Shopping Street. O jantar de confraternização será especial com show típico da dança 
coreana.  
 
28/08/2023 – Seul/ Brasil  
De manhã, visitaremos a zona desmilitarizada DMZ. Tarde livre. Late check-out no hotel. 
Em horário conveniente, traslado ao aeroporto Internacional de Incheon e embarque com 
destino a São Paulo, conexão em Dubai.  
 
29/08/2023 – São Paulo  
Chegada no aeroporto de Guarulhos e fim dos nossos serviços.  
 

voos confirmados: 

Aeroporto de 
Partida 

Horário de Partida Aeroporto de 
Chegada 

Horário de Chegada 

São Paulo 14/08/23 – 01h25 Dubai 14/08/23-22h55 

Dubai 15/08/23-03h40 Seul 15/08/23-17h00 

Seul 28/08/23-23h55 Dubai 29/08/23-04h25 

Dubai 29/08/23-09h05 São Paulo 29/08/23-17h00 

 

hotéis previstos:  
Seul – Stanford Myeongdong Hotel ou Similar  
Jeonju – Js Hotel ou Similar  
Busan – Arvan Hotel ou Similar  
Gyeongju – Gg Hotel ou Similar 

preço inclui:  
• Passagem aérea ida e volta em classe econômica, com EMIRATES.  

• 13 noites de hospedagem com café da manhã;  
• 12 jantares;   

• Todas as visitas mencionadas no roteiro; 

• Passagem de trem de Gyeonjiu a Seul; 

• Ônibus de luxo; 

• Guia em língua portuguesa; 
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• Seguro de viagem.  

 

preço não inclui:  
•Visto de entrada USD 40,00;  

• Gorjetas;  

• Serviços extras de ordem pessoal; 

• Nenhum outro item que não conste como incluído.  
 

valores & pagamentos  
Valor total por pessoa em USD:  
Em apartamento Duplo…....….: US$ 5.500,00  
Suplemento Single....................: US$ 950,00  
 
Forma de Pagamento:  
Desconto de 3% no pagamento à vista via PIX  
Em até 12x sem juros no cartão de crédito. 
 

resumo  
• Data: 14 a 29 de agosto de 2023 
• Cidade de saída: São Paulo 
 • Quantidade de noites: 13  
• Tipo de viagem: memorial com você 
 

 


