
 

 
 
 

JAPÓ 
La tardor al país del sol naixent 

 
 
 

Mont Fuji, Takayama, mont Koya...a la tardor 
els paisatges més famosos del Japó 
adquireixen la màgica 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 
urbans arbrats. I per a tots ells també arriba la 
tardor. I així com a la primavera 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’aquesta 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’octubre 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 calorades humides 
dels mesos d’estiu, i el temps en general és 
més estable i més sec a 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. 
 

SORTIDA 14 d’octubre de 2023 
  28 d’octubre de 2023 
   

 
 
1r Dia. Volem a Tòquio. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona. Sortida del vol a Tòquio via París o Frankfurt. 
 
2n Dia. Tòquio. 
Aterrarem a Tòquio i dinarem. A la tarda pujarem a un dels principals miradors de la ciutat des 
d’on tindrem la primera perspectiva de la capital del país. A continuació farem un recorregut 
panoràmic pel conegut barri d’Akihabara, on podrem veure les seves extravagants botigues i la 
gent que segueix el moviment otaku, tot envoltats per les llums de neó. En acabar la visita ens 
allotjarem a l’hotel i soparem.  
 



 

 
3r Dia. Tòquio – Nara – mont Koya. 
Avui agafarem el tren bala per anar a Kyoto, des d’on ens desplaçarem fins la ciutat de Nara per 
visitar el temple Todai Ji. A la tarda arribarem a la muntanya del mont Koya, l’emplaçament 
budista més venerat del Japó, on passarem la nit a un monestir, sopant el tradicional menú 
vegetarià i dormint a un ryokan.  
 
4t Dia. Mont Koya – Hiroshima. 
Abans d’esmorzar escoltarem les pregàries dels monjos Shingon. Després visitarem el temple 
principal, el Fudodo, així com la pagoda Konpon Dai-to, on veurem el Tresor de Reihokan. També 
ens aproparem al Mausoleu de Kukai i al pavelló dels Fanals. A la tarda arribarem a Osaka des 
d’on agafarem el tren bala fins a Hiroshima.  
 
5è Dia. Hiroshima – Miyajima – Hiroshima. 
Avui coneixem Hiroshima: veurem els Arbres del Fènix, el parc Shukkei-en, el castell 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 visitarem l’illa sagrada de Miyajima, presidida per l’imponent torii construït en el 
mar.  
 
6è Dia. Hiroshima – Kyoto. 
Aquest matí anirem amb tren bala a Kyoto, antiga capital imperial. A la tarda visitarem el temple 
de Kiyomizu-dera, des d’on gaudirem de la panoràmica, i el temple de Ninnaji, conegut pel seu 
tresor i la cèlebre pagoda de cinc nivells.  
 
7è Dia. Kyoto. 
Dedicarem el dia a conèixer Kyoto, capital religiosa i històrica. 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 descobrint el castell de Nijo, de l’època Edo. 
 
8è Dia. Kyoto – Kanazawa. 
Anem amb tren a Kanazawa, on veurem el barri Nagamachi, les antigues residències dels 
samurais, les muralles i la porta Ishikawa-mon, que formaven part del castell del segle XVI. 
També visitarem el jardí Kenrokuen, un dels més bonics del Japó.  
 
9è Dia. Kanazawa – PN Hakusan – Takayama. 
Aquest matí ens dirigirem a Takayama. En ruta veurem els pobles de Shirakawago i Gokayama. 
Un cop arribem 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 – Kawaguchiko.  
Completarem la visita de Takayama visitant el mercat matinal de flors i verdures i els 
apartaments Takayama Jinya Ato. A la tarda, tot travessant el Parc Nacional Chubu-Sangaku i els 
Alps meridionals de Minami, ens dirigim a Kawaguchiko, molt a prop del famós mont Fuji.  
 
11è Dia. Fujiku – mont Fuji – Tòquio. 
Avui coneixerem Fuji-San, famosa muntanya sagrada i símbol del país. Recorrerem el Parc 
Nacional Fuji-Hakone-Izu, veurem les muntanyes de Hakone, el llac Ashi i pujarem fins a la 
cinquena estació del conegut Fuji-San abans de continuar l’etapa que ens ha de dur a Tòquio.  
 
12è Dia. Tòquio. 
Després d’esmorzar anirem a conèixer el mercat de peix de Tsukiji. A continuació veurem el 
Palau Imperial (tancat al públic) i el temple d’Asakusa Kannon. Acabarem el matí assistint a una  



 

 
cerimònia de te. Dinarem i a la tarda navegarem pel riu Sumida i coneixerem el famós barri 
futurista d’Odaiba, on gaudirem de la vista del conegut pont de l’Arc de Sant Martí. Acabarem 
el dia al barri de Shibuya, on ens acostarem amb metro per conèixer el modern sistema de metro 
de la ciutat.  
  
13è Dia. Tòquio – Nikko – Tòquio. 
Avui coneixerem Nikko. Entrarem al Parc Nacional, descobrirem paratges naturals de gran 
bellesa i entrarem al santuari 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. 
Aquest matí anirem a Meiji per veure les instal·lacions olímpiques i el Santuari, el centre de 
peregrinació més important del Japó. A continuació coneixerem el famós carrer de Takeshita, 
farcit de restaurants i cafeteries i recorrerem el barri d’Omotesando, conegut per l’arquitectura 
dels seus edificis. Dinarem i a la tarda coneixerem el barri de Ginza, considerat un dels centres 
principals de la capital. Acabarem el dia gaudint d’un sopar especial de comiat.  
 
15è Dia. Retornem a Barcelona. 
Trasllat a l’aeroport per agafar els vols a Barcelona, via París o Frankfurt. Fi del viatge. 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
8.475.- € (IVA inclòs) 

 

 
1.450.- € (IVA inclòs) 

 
EL PREU INCLOU: 
Vols de la companyia Air France, KLM o Lufthansa, classe turista • Estada 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 • Esmorzar bufet 
• Pensió completa durant tot el viatge. Begudes NO incloses • Els àpats es realitzaran als hotels 
o a restaurants acuradament seleccionats • Visita dels temples sagrats del mont Koya • Visita 
de la ciutat de Nara • Visita d’Hiroshima i del santuari Itsukushima • Visita de dia complet a 
Kyoto • Visita de temples, santuaris i del castell de Nijo • Visita de Kanazawa i el jardí Kenrokuen 
• Visita dels pobles tradicionals de Shirakawago i Gokayama • 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 un dels principals miradors i visita dels principals temples • Passeig amb vaixell pel riu 
Sumida, a Tòquio • Visita de l’esplanada del Palau Imperial i el santuari Meiji a Tòquio • Visita 
dels temples de Nikko • Assistència a una cerimònia de te • Assegurança d’assistència en viatge 
amb la Companyia ARAG 
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 


