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15/07/2019
BARCELONA – TOKYO

Sortida en vol regular des de
l’Aeroport del Prat de Barcelona amb escala en una capital
europea. Nit a bord.
16/07/2019
TOKYO

Arribada a l’aeroport de Tokyo, trobada amb el guia local
de parla castellana i trasllat a
l’hotel en bus privat.
17/07/2019
TOKYO

Esmorzar a l’hotel i visita a Tokyo amb guia particular de parla castellana, la visita comença
des de l’hotel (durada aproximada 8 hores) Durant aquest
dia visitarem el temple budista
Sensoji, el pont de Niju, el Santuari Shintoista Meiji, el famós
creuament de Shibuya, el barri
més popular de Tokyo, la Torre
de Tokyo, inspirada en la Torre
Eiffel de Paris, l’extravagant
barri de Harajuku i l’avinguda
Omotesando on hi trobarem
una arquitectura particular
amb edificis disenyats per
grans noms de l’arquitectura a
nivell mundial. Dinar durant la
visita inclòs i allotjament.

18/07/2019
TOKYO - KAMAKURA - TOKYO

19/07/2019
TOKYO - HAKONE - TOKYO

Esmorzar a l’hotel i visita a Tokyo amb guia particular de parla castellana, la visita comença
al matí des de l’hotel (durada
aproximada 8 hores).
Durant aquest dia visitarem
el Santuari Tsurugaoka Hachimang, santuari shintoista,
Temple Hasedera dedicat a
la deesa Benzaiten i el gran
Buda, una estàtua de bronze
de 13.35m d’alt i unes 93 tonelades. Dirnar durant la visita.
Trasllat a Tokyo i allotjament.

Esmorzar a l’hotel i sortida
amb tren fins a Hakone, allà
visitarem el Parc Nacional de
Fuji-Hakone-Izu, i farem un
mini creuer envoltats d’un esplèndid paissatge.
Després agafem el telefèric a
la Muntanya Komagatake, de
1.357 metres, des d’on es pot
veure el Llac Ashi, i si el dia és
clar, la Muntanya Fuji. Dinar durant la visita inclòs. Tornada a
Tokyo i allotjament.

23/07/2019
KANAZAWA - KYOTO

Esmorzar a l’hotel. Visitarem
el Jardí Kenrokuen, considerat
un dels més espectaculars del
Japó, el barri Samurai i el barri
de les cases de te Higashi. Dinar inclòs en la visita, trasllat
en tren fins a Kyoto i allotjament.

20/07/2019
TOKYO

Esmorzar a l’hotel i dia lliure.
Durant aquest dia us recomanem visitar Tsukiji, el
mercat de peix més gran del
món, el barri de Ginza que
és la zona més elitista de la
ciutat, Akihabara, el barri de
l’electrònica, la zona de Harajuku, considerada la més vanguardista i Sinjuku, el districte
comercial i financer de Tokyo.
21/07/2019
TOKYO - TAKAYAMA

Esmorzar a l’hotel i trasllat
amb tren fins a Takayama, ciutat que es troba a la zona de
Hida als alps. Visitarem el seu
casc antic i el seu carrer principal Sannomachi on ens trobarem amb els cellers de sake,
l’antiga residència del governador Jinya i el museu de les
carrosses amb les seves marionetes i colors. Allotjament.
22/07/2019
TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO KANAZAWA

Esmorzar a l’hotel. Anirem a
vistiar el mercat matinal Myagawa i ens traslladarem a Shirikawago, vall declarada

Patrimoni de la Humanitat per
la UNESCO el 1995. Travessada pel riu Shogawa i rodejada
de muntanyes, és coneguda
per les seves cases tradicionals Gasho-zukuri, cases amb
la teulada de palla triangulars
per suportar el pes de la neu i
visitarem l’antiga casa senyorial Kanda amb més de 160 anys
d’història que es va utilitzar
per la industria de la sedicultura i la cervesa. Dinar inclòs en
la visita, trasllat a Kanazawa i
allotjament.

24/07/2019
KYOTO

Esmorzar a l’hotel. Visita a
Kyoto on veruem el temple
daurat i Ryoanji que és un santuari budista conegut pel seu
jardí que està compost de 15
roques situades en petits cercles de molsa i rodejades de
sorra rastrillada. El Castell de
Nijo, una de les construccions
més espectaculars de Kyoto de
l’época Edo. Dinar inclòs en la
visita i allotjament.

VOLS

Sortida des de l’aeroport de
Barcelona - El Prat. Vol regular
amb la companyia KLM amb escala a París i arribada a Tokyo.
Vol de tornada des d’Osaka.

HOTELS

TOKYO
Shinbashi Atagouama Tokyo
Rei
TAKAYAMA
Takayama Ouan

25/07/2019
KYOTO - NARA - KYOTO

27/07/2019
KYOTO - HIROSHIMA - OSAKA

Esmorzar a l’hotel i rebuda del
guia. Desplaçament a Nara la
ciutat més antiga del Japó on
visitarem el seu temple budista de Todaji, considerat el temple més gran del món i el parc
dels cèrvols de Nara. Dinar inclòs a la visita. Trasllat en tren
a Kyoto i allotjament.

Esmorzar a l’hotel i trasllat a
l’estació per agafar el tren bala
fins a Hiroshima, “la ciutat de la
pau” El bombardeig atòmic del
6 d’agost del 1945 va destruir
per complet tots els edificis,
excepte el que actualment
es coneix com la Cúpula de la
bomba atòmica d’Hiroshima,
declarada Patrimoni de la humanitat per la UNESCO com a
testimoni de les devastadores
armes nuclears.
Trasllat per arribar a l’illa de
Miyajima on agafarem el ferri
per visitar el Santuari shintoista flotant Itsukushima Jinja
considerat un dels paissatges
més impresionants del pais.
Trasllat a Osaka i allotjament.

26/07/2019
KYOTO

Esmorzar a l’hotel i visita
amb guia (aproximadament
4 hores). Visitarem el temple
Kiyomizu-dera que és el conjunt de temples i recintes religiosos declarats Patrimoni de
la Humanitat per la UNESCO
des del 1994, farem una caminada pels carrers empinats de
28/07/2019
Sannenzaka i Ninenzaka que
OSAKA - BARCELONA
estàn a la zona històrica més
ben conservada de Kyoto amb
les seves particulars cases de Esmorzar a l’hotel i trasllat a
fusta i botigues tradicionals. I l’aeroport per agafar el vol de
Gion conegut com el barri de tornada a Barcelona.
les Geishes. Allotjament.

KANAZAWA
My Stars Kanazawa
KYOTO
Mitsui Garden Shijo
OSAKA
Esaka Tokyu Rei
INCLOU

- Bitllets d’avió classe turista.
- Les taxes poden variar fins
emisió del bitllet.
- Servei de trasllats aeroport/
hotel/aeroport.
- Trasllats amb bus i tren.
- Allotjaments indicats o similars en règim d’allotjament i
esmorzar.
- Àpats indicats: Esmorzars,
7 dinars i 1 sopar.
- Guia acompanyant des de
Barcelona i guia local en destí.
- Totes les entrades als llocs
descrits.
- Despeses de transport públic
excepte el dia lliure.
- Assegurança de viatge.

