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1/04/2020  
BARCELONA – TOKYO

Sortida en vol regular (no in-
clòs en el preu) el podem ges-
tionar nosaltres des de qual-
sevol aeroport.

Arribada a l’aeroport de To-
kyo, trobada amb la guia local 
de parla castellana i trasllat a 
l’hotel. Explicació de tot el re-
corregut.

Esmorzar a l’hotel i visita a To-
kyo amb guia particular de par-
la castellana, la visita comença 
des de l’hotel (durada aproxi-
mada 8 hores) Durant aquest 
dia visitarem el Temple Budista 
Sensoji, el pont de Niju, el San-
tuari 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 dissenyats per 
grans noms de l’arquitectura a 
nivell mundial. Dinar durant la 
visita inclòs i allotjament.

Esmorzar a l’hotel i sortida 
amb tren fins a Hakone, visi-
tarem el Parc Nacional de 
Fuji-Hakone-Izu, i farem un 
mini creuer envoltats d’un es-
plèndid paissatge. Agafem el 
telefèric a la Muntanya Koma-
gatake, 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 in-
clòs, allotjament i sopar en 
Ryocan.

2/04/2020  
TOKYO

3/04/2020 
TOKYO

4/04/2020  
TOKYO 

5/04/2020  
TOKYO - HAKONE

Esmorzar a l’hotel i visita a 
Tokyo amb guia particular. 
Durant aquest dia, visitarem 
la zona dels  cirerers de Na-
kameguro, el passeig entre 
Ikejiri i Fudomae (zona del riu 
Meguro). El districte de Ginza 
que és la zona més elitista de 
la ciutat, Akihabara, el barri de 
l’electrònica, la zona de Hara-
juku, considerada la més van-
guardista i Sinjuku, el districte 
comercial i financer de Tokyo.
Dianar inclòs i allotjament.



6/04/2020  
HAKONE - TAKAYAMA

Esmorzar a l’hotel i trasllat 
amb tren fins a Takayama, ciu-
tat que es troba a la zona de 
Hida als alps. Visitarem el seu 
casc antic i el seu carrer princi-
pal Sannomachi on ens troba-
rem amb els cellers de sake, 
l’antiga residència del gover-
nador Jinya i el museu de les 
carrosses amb les seves mari-
onetes i colors. Dinar inclòs.

7/04/2020  
TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO

Esmorzar a l’hotel. Visitarem el 
mercat matinal Myagawa i ens 
traslladarem a Shirakawago, 
vall declarada Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO el 
1995. 

8/04/2020  
TAKAYAMA - KYOTO

Travessada pel riu Shogawa 
i rodejada de muntanyes, és 
coneguda per les seves cases 
tradicionals Gasho-zukuri, cas-
es amb la teulada de palla tri-
angulars 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. Tornada a 
Takayama.

Esmorzar a l’hotel. Visitarem 
els carrers empinats de San-
nenzaka i Ninenzaka que es-
tàn a la zona històrica més ben 
conservada de Kyoto amb les 
seves particulars cases de fus-
ta i botigues tradicionals. Gion 
conegut com el barri de les 
Geishes. Fushimi Inari, un San-
tuari Shintoísta dels més im-
portants del Japó, així com un 
dels més antics datat del S.VIII. 
Dinar inclòs durant la visita.

9/04/2020 
KYOTO

10/04/2020  
KYOTO - NARA - KYOTO

i Kausgataisha, un dels Santu-
aris Shintoístes més antics de 
tot Japó. Tornada a Kyoto. Di-
nar inclòs i allotjament.

11/04/2020 
KYOTO - OSAKA

Esmorzar a l’hotel i trasllat amb 
tren fins a Osaka, la tercera 
ciutat més gran del Japó i un 
dels ports i centres industrials 
més grans del pais. En aquesta 
ciutat visitarem el districte de 
Dotonobori que és particular 
pels seus neons i façanes deco-
rades així com la seva activitat 
nocturna. El Castell d’Osaka, 
considerat un dels més impor-
tants del pais i que va tenir un 
paper fonamental durant la 
reunificació del Japó. Pujarem 
al mirador de la Torre Habeno 
Harukas per veure les vistes de 
la ciutat des de l’edifici més alt 
del pais. Dinar inclòs i allotja-
ment.

12/04/2020 
OSAKA

Esmorzar a l’hotel i trasllat a 
l’aeroport per agafar el vol de 
tornada.

Esmorzar a l’hotel i trasllat amb 
tren fins a Nara, la ciutat més 
antiga del Japó on visitarem 
els seus Temples Budistes de 
Todaiji, el Temple més gran del 
món i el Gran Buda. Kofukuji, 
el Temple fundat per kagami-
nookomi, la primera esposa de 
l’emperador Tenji qui buscava 
a través de la construcció que 
el seu espós recuperés la salut, 
declarat Patrimoni de la Hu-
manitat per la UNESCO el 1994

Esmorzar a l’hotel i sortida 
cap a Kyoto amb tren. A la 
tarda visita a Kiyomizu-dera, 
que es el conjunt de temples 
i recintes religiosos declarats 
Patrimoni de la Humanitat per 
la UNESCO des del 1994. In-
clou el dinar. Allotjament. 



TOKYO 
Hotel Daiwaroynet  Ginza

HAKONE
Ryokan Aura Tachibana 

TAKAYAMA
Hotel Tokyu Stay Hida 

KYOTO
Hotel Richmond Premium

OSAKA
Hotel Monterey Lefrere 

DADES D’INTERÈSALLOTJAMENTS

INCLOU

- Servei de trasllats aeroport/
hotel/aeroport.
- Guia de parla castellana i 
assistència durant tot el vi-
atge.
- Acompanyament des de Bar-
celona amb guia de Japo.cat.
- Enviament de maletes.
- Trasllats amb bus i tren.
- Allotjaments indicats o simi-
lars en règim d’allotjament i 
esmorzar.
- Àpats: Esmorzars i dinars 
cada dia i un sopar al Ryocan.
- Totes les entrades als llocs 
descrits.
- Despeses de transport públic.

NO INCLOU

- Bitllets d’avió. 
- Begudes alcohòliques ni re-
frescs als àpats.

- Els bitllets d’avió us els po-
dem gestionar nosaltres.

- El preu pot variar segons can-
vi de divisa en el moment de 
fer la reserva.

- Cal dur una motxilla petita 
amb  les pertinènces durant 3 
dies ja que les maletes les 
traslladarem entre ciutats 
grans.

- El viatge es durà a terme amb 
un mínim de 12 participants.

- Els hotels seràn els indicats o 
similars.

- Cal dur paraigües o capelina.

- El recorregut es podrà modi-
ficar segons necessitats del 
grup, climatologia o altres.

RESERVES

Podeu fer la reserva per 
correu electrònic a:

info@japo.cat

o per telèfon a :
629368214 Tessin
646341481 Mercè

www.japo.cat

PREU

- Preu per persona en base a 
habitació doble 3.400€.
- Suplement en habitació indi-
vidual 700€.


