
O NOSSO ROTEIRO DE VIAGEM NO JAPÃO (22 DIAS/ 21 NOITES) 
 

por Viagens à Solta 
 

 

1. Chegada a Tóquio e partida para Quioto 
 
Mal chegámos ao aeroporto de Narita, em Tóquio, deslocámo-nos ao balcão do 

Japan Rail Pass para levantarmos os nossos passes de comboio. A seguir, 

apanhámos um “shinkansen” (comboio rápido japonês, também conhecido como 

comboio-bala) para Quioto, aonde chegámos em menos de 3h. Fizemos check-in no 

hotel, convenientemente localizado nas proximidades da estação, e fomos dormir. 

 

2. Quioto 
 
Nº de noites: 5  
Alojamento: Ark Hotel Kyoto 
 

Passámos dois dias completos em Quioto, a capital do Japão e a residência do 

Imperador de 794 a 1868. Devido ao seu excepcional valor histórico, a cidade foi 

poupada da destruição causada pela Segunda Guerra Mundial. Por isso, inúmeros 

templos, santuários xintoístas e outros edifícios históricos sobreviveram até aos 

dias de hoje e podem ser visitados. 

 

O que mais gostámos de visitar em Quioto: 
 

● Os templos menos conhecidos (e mais sossegados) como Tofuku-ji e 

Daikakuji 

● A floresta de bambus em Arashiyama 

● O templo Kiyomizudera 

● Os bairros Higashiyama e Gion 

● O mercado Nishiki 

● Os milhares de “toriis” vermelhos de Fushimi Inari Taisha  

 

3. Caminhada entre Kurama e Kibune 
 
Noutro dia, de manhã, fizemos uma caminhada entre Kurama e Kibune, duas 

pequenas localidades situadas nas montanhas, a menos de 1h de comboio de 
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Quioto. Entre ambas existe um trilho pelo meio da floresta, onde observámos 

cedros centenários, raízes espantosas e santuários xintoístas, partilhando da 

reverência dos japoneses pela natureza e sentindo-nos em paz. 

 

4. Nara 
 
No dia seguinte, fizemos outra viagem de comboio (~1h) a partir de Quioto, desta 

vez a Nara, onde passámos o dia. Nara foi a primeira capital permanente do Japão, 

estabelecida no ano 710. Antes dessa data, a capital mudava de localização sempre 

que um novo Imperador ascendia ao trono. Na cidade, existem alguns dos templos 

mais antigos e grandiosos do Japão, um buda gigante, centenas de lanternas de 

pedra e mensageiros divinos à solta pelos jardins, sob a forma de veados que se 

chegam a nós com meiguice, à espera de um biscoito. 

 

O que mais gostámos de visitar em Nara: 
 

● Jardim Isui-en 

● Todai-ji 

● Santuário Kasuga-Taisha 

 

5. Hiroshima 
 
Depois de Quioto, viajámos para Hiroshima. A cidade tornou-se mundialmente 

conhecida por ter sido aí que foi largada a primeira bomba atómica, em 6 de 

Agosto de 1945. Apesar de, na altura, se ter pensado que ficaria inabitável, 

Hiroshima foi reconstruída e no seu centro ergueram-se os comoventes Parque 

Memorial e o Museu da Paz. Visitá-los foi uma das experiências mais comoventes 

de toda a viagem, tendo sido difícil conter as lágrimas quando conhecemos a 

história de uma menina chamada Sadako, quando vimos os efeitos da devastação 

da bomba atómica e quando ouvimos os testemunhos de alguns sobreviventes, 

então crianças. 

 

6. Miyajima 
 
Nº de noites: 1 
Alojamento: Backpackers Miyajima 
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Miyajima é uma pequena ilha a menos de 1h de Hiroshima, conhecida pelo seu 

famoso tori gigante. Quando a maré está cheia, esta porta de entrada para o 

sagrado parece flutuar sobre a água e é considerada uma das melhores vistas do 

Japão. 

 

O que mais gostámos de visitar em Miyajima: 
 

● O torii gigante 

● O Santuário Itsukushima, igualmente construído sobre a água 

 

7. Himeji 
 
Na viagem de comboio entre Hiroshima e Osaka, parámos em Himeji, para ver o 

seu castelo declarado Património da Humanidade. Localizado a uma curta 

caminhada da estação ferroviária, o Castelo de Himeji é tido como o mais bem 

preservado e espetacular do Japão. 

 

8. Osaka 
 
Nº de noites: 1 
Alojamento: Osaka Garden Palace  
 

Chegámos a Osaka, a segunda maior cidade do Japão, ao final do dia. Por isso, só 

visitámos a zona de Minami, situada ao redor da estação de Namba. Centenas de 

neons, ruas cheias de anúncios, jovens excêntricos, lojas e restaurantes abertos 

durante 24h, bonecos pendurados nas fachadas de prédios, palhaços mecânicos 

que rodopiam para nos chamar a atenção. Para nós, Osaka sintetizou a loucura 

latente que é o Japão. 

 

9. Monte Koya (Koyasan) 
 
Nº de noites: 1 
Alojamento: Sekishoin  
 

De Osaka, partimos para o Monte Koya, o centro do Budismo Shingon, um 

importante ramo do Budismo, introduzido no ano 850 por Kobo Daishi, uma das 

personalidades religiosas mais importantes do Japão. 
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O que mais gostámos de visitar no Monte Koya: 
 

● O cemitério Okunoin, uma floresta com cedros centenários, milhares de 

túmulos, “toriis”, “stupas” e estátuas budistas. Adorámos percorrer a pé o 

cemitério até ao mausoléu de Kukai, quer ao anoitecer, à luz de centenas de 

lanternas, quer de madrugada, quando os raios de sol por entre as árvores 

tornaram tudo ainda mais deslumbrante. O templo das lanternas em frente 

do mausoléu foi o mais bonito que vimos no Japão. 

 

10. Katsuura 
 
Nº de noites: 2 
Alojamento: Pals Inn Katsuura 
 

Tivemos de apanhar vários comboios e demorámos quase um dia inteiro para 

chegar a Katsuura, uma cidade na costa sudeste da Península Kii. Uma das 

principais atrações da cidade é o seu mercado, onde centenas de atuns são 

leiloados todos os dias (excepto aos sábados) entre as 7h00 e as 7h30 da manhã. A 

principal razão para viajarmos até tão longe não foi, porém, o mercado, mas 

Daimon Zaka e a cascata Nachi. 

 
11. Daimon Zaka e Cascata Nachi 
 
Daimon Zaka é uma pequeníssima etapa de Kumano Kodo, uma rota de 

peregrinação com mais de 800 km que a UNESCO declarou Património da 

Humanidade. Todo o caminho se baseia na adoração primitiva da natureza e, 

enquanto subíamos a escadaria de pedra que nos conduziu à maior cascata do 

Japão, contemplámos em êxtase a atmosfera mística que nos rodeava. 

Para conhecer melhor este destino, leia aqui a nossa experiência pessoal. 
 

12. Ise 
 
Nº de noites: 1 
Alojamento: Hoshidekan 
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Mais uma grande viagem de comboio, desta vez até à cidade de Ise, a qual abriga os 

santuários xintoístas mais sagrados do Japão, nomeadamente Naiku (o Santuário 

Interior) e, a vários quilómetros de distância, Geku (o Santuário Exterior). 

 

13. Takayama 
 
Nº de noites: 1 

Alojamento: Ryokan Kaminaka 

 

Localizada numa região montanhosa, Takayama mantém um charme tradicional 

como poucas outras cidades japonesas. Em particular, as antigas casas de madeira 

do bairro Sanmachi Suji estão muito bem preservadas, constituindo o principal 

cartão de visita da cidade. 

 

Takayama é também a porta de entrada para os Alpes Japoneses (que infelizmente 

não pudemos visitar porque só são acessíveis no verão) e ainda para Shirakawago, 

uma região declarada Património Mundial, que visitámos a caminho de Kanazawa. 

 

14. Ogimachi (Shirakawago) 
 

Declaradas Património Mundial, as regiões de Shirakawago e Gokayama são 

famosas pelas suas casas tradicionais, cujos inclinados telhados de colmo ajudam a 

suportar a grande quantidade de neve que aí cai durante o inverno. 

 

Ogimachi é a maior aldeia de Shirakawago e uma das mais visitadas. Se não quiser 

encontrar muitos turistas, o melhor é chegar cedo ou pernoitar numa das casas da 

aldeia. Em alternativa, visite as aldeias de Suganuma e Ainokura, mais intimistas e 

as mais bonitas da região vizinha de Gokayama. 

 

15. Kanazawa 
 
Nº de noites: 2 

Alojamento: Guest House Ochakare 

 

Kanazawa foi a segunda maior cidade do Japão (depois de Quioto) a escapar da 

destruição por ataques aéreos durante a Segunda Guerra Mundial. Além de bairros 

tradicionais bem preservados como os bairros dos samurais e das geishas, em 
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Kanazawa podem-se visitar museus surpreendentes, como o Museu de Arte 

Contemporânea e o Museu D.T. Suzuki. A principal atração da cidade é, contudo, 

Kenrokuen, um dos “três melhores jardins paisagísticos” do Japão e considerado 

por muitos o mais belo de todos. 

 

O que mais gostámos de visitar em Kanazawa: 
 

● O parque do Castelo onde vimos, em pleno, as cerejeiras em flor 

● O jardim Kenrokuen 

● O mercado Omicho, o nosso preferido do Japão 

 

16. Tóquio 
 
Nº de noites: 7 

Alojamento: Tokyo Ginza Bay Hotel (hotel-cápsula)  

 

Tóquio é a capital do Japão desde 1868 e a metrópole mais populosa do mundo. 

Um arco-íris de luzes e neons pelos prédios acima; desenhos animados com olhos 

grandes a sorrirem-nos; templos e santuários históricos; restaurantes e lojas 

abertos 24h; caracteres japoneses a anunciarem “hotéis do amor”, bares com 

“karaoke”, bares onde só cabem duas ou três pessoas, grandes jardins, salões de 

jogos ensurdecedores, ruas cheias de pessoas que caminham calmamente - Tóquio 

é um outro mundo com 13 milhões de habitantes. 

 

O que mais gostámos de visitar em Tóquio: 
 

● Bairro de Asakusa (Templo Senso-ji e Santuário Asakusa-jinja) 

● Cruzamento de Shibuya 

● Bairro de Harajuku (Santuário Meiji-jingu e Omotesando) 

● Bairro de Ginza 

● Mercado Tsukiji 

● Tokyo City View 

● Parque Ueno-Koen 

● Akihabara, a meca da eletrónica e do anime. 

 

Tóquio é também o ponto de partida para excelentes passeios de um dia nas 

proximidades, como por exemplo a Nikko, ao Monte Fuji e a Kamakura. 
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17. Nikko 
 

O primeiro passeio que fizemos a partir de Tóquio foi a Nikko, onde passámos o 

dia. Mesmo depois de termos visto imensos templos e santuários ao longo da 

viagem, os de Nikko conseguiram surpreender-nos não só pela sua opulência 

douradas, mas também pela atmosfera mística que o nevoeiro lhes emprestou 

nesse dia. 

 

O que mais gostámos de visitar em Nikko: 
 

● O santuário Toshogu 

● O mausoléu Taiyuinbyo 

● As 70 estátuas Jizo junto ao rio também nos ficaram na memória 

 

18. Monte Fuji 
 

Noutro dia fomos ver o Monte Fuji, a montanha mais alta e sagrada do Japão (3776 

metros). Foi do Pagode Chureito que mais gostámos de avistar este vulcão de 

forma perfeita, depois de quase 2h à espera que as nuvens dispersassem. 

 

Dicas: 
 

● A visibilidade tende a ser melhor durante as estações mais frias, assim como 

ao início da manhã e ao final da tarde; 

● O Monte Fuji está oficialmente aberto para ser escalado em julho e agosto. 

 

19. Kamakura 
 

De Tóquio fomos ainda a Kamakura, uma pequena cidade costeira, a menos de 1h 

de comboio. Aí fizemos o percurso pedestre entre o Templo Jochiji e Daibutsu. 
Apesar de já termos visto imensas florestas, templos e santuários, este trilho 

surpreendeu-nos do princípio ao fim: seja pelas incríveis raízes das árvores; seja 

pelo chão coberto por pétalas de cerejeiras e camélias; seja pelos santuários 

inesperados que fomos encontrando pelo caminho; seja pelo facto do trajeto 

terminar junto à estátua do Grande Buda, tão sereno como nós quando chegámos 

ao fim. 
 

20. Parque Hitachi 
7 

https://viagensasolta.com/goraiko-o-nascer-do-sol-sagrado/
https://viagensasolta.com/5-caminhadas-curtas-e-faceis-que-adoramos-fazer-no-japao/


 

O último passeio de comboio que fizemos a partir de Tóquio foi a este parque, 

famoso pelos seus extensos campos de flores sazonais, onde passámos meio dia. A 

sua flor icónica é a nemophila azul, que cobre a colina Miharashi na primavera e 

imita a cor do céu. No outono, a colina cobre-se de arbustos kokia verdes que vão 

ficando cada vez mais vermelhos à medida que o tempo arrefece. 

 

21. Regresso a Portugal 
 

... desde Tóquio, com pena de abandonar um país tão interessante, mas felizes por 

ter sido tão bom. 
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