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JAPÓ

1. Osaka  2. Nara  3. Hiroshima  4. Kyoto
5. Kanazawa  6. Takayama  7. Tòquio  8. Nikko

3

2
4
1

8
5

7

6

74

Vols de la companyia Finnair, classe turista. Es-
tada a hotels de 1ª classe superior a Hiroshima, 
Kyoto, Kanazawa i Tòquio; 1ª classe a Takayama i 
regió de Fuji. Al mont Koya dormirem a un autèntic 
monestir amb habitació estil japonès tipus ryokan i 
sopar vegetarià. Guia d’Eurovacances durant tot el 
viatge. Servei de maleters a tots els hotels. Pensió 
completa durant tot el viatge. Els àpats es realit-
zaran als hotels o a restaurants acuradament se-
leccionats. Visita d’Osaka amb entrada a l’Aquari. 
Visita dels temples sagrats del mont Koya. Visita 
d’Hiroshima i del santuari Itsukushima. Visita de la 
ciutat de Nara. Entrada a temples i jardins. Visita de 
Kyoto. Visita de temples, santuaris i del Castell de 
Nijo. Visita de Kanazawa i el jardí Kenrokuen. Visita 
de la ciutat de Takayama. Pujada fins a la cinquena 
estació del mont Fuji. Travessia pel llac Ashi. Visita 
de Tòquio, amb pujada a la Torre de Tòquio i visita 
dels principals temples. Passeig amb vaixell pel riu 
Sumida, a Tòquio. Visita de Tòquio, l’esplanada del 
Palau Imperial i el santuari Meiji. Visita dels temples 
de Nikko. Visita del Museu Edo. Assegurança d’as-
sistència en viatge amb la companyia Europea.

Què inclou Mapa

Àsia

1. Miyajima

6.995 
€

1.340 
€

Preu persona

Suplement individual

en habitació doble 

05
Data de sortida

octubre

La tardor al país del Sol Naixent
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Mont Fuji, Takayama, mont Koya...a 
la tardor els paisatges més famo-
sos del Japó adquireixen la màgi-
ca coloració groguenca pròpia dels 
boscos caducifolis d’arreu del món 
quan s’apropa l’hivern. Però no són 
només els boscos naturals els qui 
canvien de mantell. El Japó és el 
país dels jardins i dels paisatges ur-
bans arbrats. I per a tots ells també 
arriba la tardor. I així com a la pri-
mavera passegem a l’ombra de les 
flors embriagats per l’aroma dels 
cirerers, a la tardor ho fem sota una 
coberta multicolor amb totes les 
tonalitats dels ocres i els marrons, 
des dels grocs més purs fins als 
vermells més llampants. D’aques-

ta manera, descobrim el país del 
Sol Naixent des d’una perspectiva 
cromàtica ben diferent respecte 
a la de la primavera o dels mesos 
d’estiu. I si bé és cert que els dies 
són més curts i fa més fresca, l’oc-
tubre no deixa de ser una època 
excel·lent per visitar l’arxipèlag. Les 
temperatures s’assemblen a les de 
la primavera, lluny ja de les calora-
des humides dels mesos d’estiu, i 
el temps en general és més estable 
i més sec en unes illes marcades 
per la presència aclaparadora de 
l’oceà. Visitar el Japó sempre és 
una experiència inoblidable. Fer-ho 
a la tardor és una experiència única.

2. Mont Fuji

.2

Ens allotgem a un monestir 
budista.

Visitem el país sota un mantell 
multicolor.

Pugem fins a la cinquena esta-
ció de l’inconfusible mont Fuji.

Coneixem les grans ciutats del 
Japó, incloses les imperials 
Kyoto i Tòquio.

LLARG RECORREGUT I
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1r Dia. Volem a Osaka.
Presentació a l’aeroport de Barcelona. Sorti-
da del vol a Hèlsinki o Frankfurt on enllaça-
rem amb el vol a Osaka. Sopar i nit a bord.

2n Dia. Osaka. 
Aterrarem a Osaka i anirem a dinar. A la tarda 
farem un recorregut panoràmic per la ciutat, 
durant el qual veurem el Castell i l’edifici mo-
dern Umeda Sky, visitarem l’Aquari, on po-
drem veure l’immens tauró balena, i pujarem 
al mirador del Jardí Flotant per gaudir de les 
vistes.
 
3r Dia. Osaka - Nara - Mont Koya.
Al matí anem a Nara per visitar el temple 
Todai Ji i el santuari Kasuga. A la tarda arri-
barem a la muntanya del mont Koya, l’em-
plaçament budista més venerat del Japó. 
Passarem la nit a un monestir, soparem el 
tradicional menú vegetarià dels monjos i dor-
mirem a un ryokan. 

4t Dia. Mont Koya - Osaka - Hiroshima.

Abans d’esmorzar escoltarem les pregàries 
dels monjos Shingon. Després visitarem el 
temple principal, el Fudodo, així com la pa-
goda Konpon Dai-to, on veurem el tresor de 
Reihokan. També ens aproparem al Mauso-
leu de Kukai i al pavelló dels Fanals. A la tar-
da tornarem a Osaka i agafarem el tren bala 
fins a Hiroshima. 

5è Dia. Hiroshima - Miyajima - Hiroshima. 
Durant el recorregut per Hiroshima veurem 
els Arbres del Fènix, el parc Shukkei-en, el 
Castell d’Hiroshima, el Centre de les Cièn-
cies i el Parc Commemoratiu de la Pau, on 
destaca el Gembaku Domu, la Campana de 
la Pau i la Flama de la Pau. A la tarda visita-
rem l’illa sagrada de Miyajima, presidida per 
la imponent torii construïda en el mar. Allotja-
ment a Hiroshima. 

6è Dia. Hiroshima - Kyoto. 
Aquest matí anirem amb tren bala a Kyoto, 
antiga capital imperial del Japó. A la tarda 
visitarem el temple de Kiyomizu-dera, des 

d’on gaudirem de magnífiques vistes de la 
ciutat. També visitarem el temple de Ninnaji, 
cèlebre pel seu tresor i la cèlebre pagoda de 
cinc nivells. 

7è Dia. Kyoto.
Dedicarem tot el dia a conèixer Kyoto, la 
capital religiosa i històrica del país. Durant el 
recorregut visitarem el temple de Kinkakuji, el 
santuari de Heian i el temple de Ryoanji, on 
veurem el famós jardí de roques del segle XV. 
Acabarem el dia visitant el castell de Nijo, de 
l’època Edo.

8è Dia. Kyoto - Kanazawa.
Anem amb tren a Kanazawa, una ciutat molt 
ben conservada malgrat els bombardeigs de 
la Segona Guerra Mundial. Durant el nostre 
recorregut veurem el barri Nagamachi, les 
antigues residències dels samurais, les mu-
ralles i la porta Ishikawa-mon, que formaven 
part del castell del segle XVI. També visitarem 
el jardí Kenrokuen, un dels més bonics del 
Japó. 

.1
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1. Hiroshima  2. Osaka  3. Sake  4. Shirakawago  
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9è Dia. Kanazawa - PN Hakusan - Taka-
yama.
Aquest matí ens dirigirem a Takayama. En 
ruta veurem els pobles de Shirakawago i 
Gokayama, on visitarem una antiga residèn-
cia local. Una vegada a Takayama visitarem 
una fàbrica de paper i entrarem al hall de 
Matsuri-no-mori per veure les carrosses dels 
famosos festivals de la ciutat. 

10è Dia. Takayama - PN Chubu-Sangaku - 
Fujiku. 
Completarem la visita de Takayama visitant el 
mercat matinal de flors i verdures i els apar-
taments Takayama Jinya Ato. A la tarda, tot 
travessant el Parc Nacional Chubu-Sangaku 
i els Alps meridionals de Minami, ens dirigim 
a Fujiku, molt a prop del famós mont Fuji.   

11è Dia. Fujiku - Mont Fuji - Tòquio.
Avui coneixerem el mont Fuji-San, famosa 
muntanya sagrada i símbol del país. Durant 
el dia recorrerem el Parc Nacional Fuji-Hako-
ne-Izu, veurem les muntanyes de Hakone, el 

llac Ashi i la península d’Izu, i pujarem fins a la 
cinquena estació del conegut Fuji-San. Quan 
acabem el recorregut continuarem l’etapa 
fins a Tòquio. 

12è Dia. Tòquio. 
Començarem el dia pujant a la Torre de Tò-
quio, de 333m d’altura. Després anirem a 
veure el Palau Imperial (tancat al públic) i el 
temple d’Asakusa Kannon. També anirem a 
Meiji a veure les instal·lacions olímpiques i el 
Santuari, el centre de peregrinació més im-
portant del Japó. 

13è Dia. Tòquio - Nikko - Tòquio. 
Avui coneixerem Nikko. Durant la visita entra-
rem al parc nacional, descobrirem paratges 
naturals de gran bellesa i entrarem al san-
tuari Tosho Gum, considerat Tresor Nacional. 
També veurem la cascada Kegon i el llac de 
Chuzen-ji. A la tarda retornarem a Tòquio.

14è Dia. Tòquio. 
Visitem el Museu Edo i coneixem a fons la 

història de la ciutat, des de la seva fundació 
fins a l’actualitat. Durant la visita passejarem 
entre edificis a escala natural, veurem un tea-
tre kabuki i les tendes i cases del centre de 
la ciutat. També navegarem pel riu Sumida i 
assistirem a una cerimònia del te. A la tarda 
ens quedarà una estona de temps lliure. 

15è Dia. Tòquio - Barcelona.
Ens dirigirem a l’aeroport per agafar el vol a 
Hèlsinki o Frankfurt, on connectarem amb el 
vol a Barcelona.

.5 .6

.3.2

5. Geisha   6. Mont Koya LLARG RECORREGUT I




