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Vols Previstos 

BARCELONA - ZURICH    02 MAIG        SWISS                 09.40     11.30
ZURICH - TOKYO             02 MAIG        SWISS                 13.00      07.50 +1
 
TOKYO - ZURICH             12 MAIG         SWISS                   10.10     15.35
ZURICH -BARCELONA      12 MAIG          SWISS                  17.30      19.15
 

Dijous  02 Maig.       BARCELONA-ZURICH-TOKIO .

Trasllat des del museu de Badalona a l'aeroport
A les 07.15 presentació a l'aeroport de Barcelona per agafar el vol amb 
destinació Tokio. Via Zuric. Nit a bord.
 

Japó captiva per la seva bellesa i inspira misticisme, 
tradició i cultura. És un país volcànic on el Mont Fuji és el 
seu gran referent com a element sagrat i imatge del país. 
Alhora és modern i avançat on les últimes tecnologies 
conviuen amb les més arrelades tradicions. La cultura 
japonesa ha conreat la bellesa de les coses senzilles i el 
respecte per entorn natural ...
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Dissabte 04 Maig - TOKIO

Esmorzar. Incloem al matí una llarga visita amb el nostre guia d'unes cinc hores 
en aquesta impressionant ciutat. Breu parada al Temple de Zojoji per fotografiar 
la imatge més bonica de la Torre de Tokio. A continuació, ens dirigirmos cap a la 
famosa Cruïlla de Shibuya. Seguim cap al Temple de Meiji i anem caminant al 
barri de Harayuku on es poden trobar botigues i boutiques dels més excèntrics 
estils. Continuem amb el nostre bus pel carrer de Omotesando i Pont de Nijubashi. 
Travessarem el barri d'Akihabara i acabarem la nostra visita a Asakusa, visitant el 
temple Sensoji i el famós carrer Nakamise. Dinar en un restaurant local. Retorn a 
l'hotel. Tarda lliure. Sopar. Allotjament a l'Hotel Shinagawa PRINCE HOTEL.
 

Diumenge  05 Maig. TOKIO- MONT FUJI- KAWAGUCHIKO

Esmorzar. Viatgem cap a la bonica zona del Mont Fuji, Kawaguchiko, arribem a 
aquesta idíl·lica ciutat de petites cases, flors i muntanyes al costat del seu bell llac. 
Coneixerem en arribar el SANTUARI FUJI Sengen, Després d'això inclourem la 
pujada en telefèric a la muntanya Tenjo, les vistes sobre els llacs veïns i la 
Muntanya Fuji són espectaculars. Després d'això inclourem també un bonic 
passeig en vaixell al llac de Kawaguchiko. Després de dinar emprenem la pujada 
cap al Fuji.
Retorn a Kawaguchiko. Ens allotjarem en un Ryokan (hotels tradicionals 
japonesos), gaudeixi del seu onsen (bany públic). Sopar japonès. Allotjament en 
FUJI VIEW HOTEL Kawaguchiko.

Dilluns  06 Maig - KAWAGUCHIKO- IYASI NO SATO NENBA- 
TOYOTA- NAGOYA - KYOTO 

Esmorzar. Al matí, seguint la bella carretera que contorneja l'estany coneixem IYASHI 
NO SATO NENBA, aquest petit poble va ser destruït per un cicló el 1966, posteriorment 
va ser recuperat com un museu a l'aire lliure-poble tradicional de les muntanyes. 
Admirem després LES CASCADES D'SHIRAITO. considerades unes de les més belles del 
Japó, amb la seva caiguda d'aigua de 20 metres. Seguim posteriorment a NAGOYA.  
Dinar. Aquí visitarem el MUSEU TOYOTA, un lloc imprescindible per als amants dels 
automòbils. Continuació a KYOTO. Arribada. Sopar. Allotjament a l'hotel NEW Miyako 
Hotel.

Dimarts. 07 Maig. KYOTO

Esmorzar. Disposarem de tot el dia a la ciutat. Coneixerem el meravellós santuari 
sintoista de Fushimi Inari; el Palau Imperial i el temple de Kinkakuji, "el pavelló 
d'or" amb els seus magnífics jardins. Dinar.Després, un temps per fer una 
passejada per Gion, el tradicional barri ple de vida i popular per les seves Geishas. 
Temps lliure. Sopar. Allotjament a l'NEW Miyako Hotel.

Divendres  03 Maig - TOKIO

Tokio Benvinguts al Japó! Després dels seus tràmits de frontera i duana un 
assistent (de parla espanyola) l'estarà esperant. Trasllat a l'hotel Shinagawa 
PRINCE HOTEL.
18.00 h. Al final de la tarda ens anem a introduir en aquest fascinant país anant 
amb metro (bitllets inclosos) a la zona de Shinjuku.
Sopar de benvinguda en un restaurant local. Retorn a l'hotel novament amb metro 
acompanyats pel nostre guia.
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Divendres. 10 maig - OKAYAMA- HIROSHIMA- ITSUKUSHIMA- 
HIROSHIMA

Esmorzar. Sortirem a Kurashiki. Seguim ruta a HIROSHIMA, ciutat tristament 
coneguda pel bombardeig atòmic que va patir el 1945 que va destruir completament 
la ciutat; passejarem pel Memorial de la Pau, la cúpula de la bomba i visitarem 
l'impressionant Museu de la Pau. Després de la guerra buscarem la pau embarquem 
en un ferri cap a l'illa "on conviuen homes i Déus", amb el santuari d'Itsukushima 
dedicat a la guardiana dels mars, construït parcialment sobre el mar. Temps per 
visitar el temple, passejar pel seu bonic centre i dinar. Retorn al nostre hotel a 
Hiroshima. Sopar. Allotjament a l'Hotel HOTEL CANDEO HATCHOBORI

Dissabte. 11 maig - HIROSHIMA-TOKIO

Després d'esmorzar, trasllat a l'estació de tren de Hiroshima per prendre tren bala 
amb destinació Tokio (4h.45 m.). Tarda lliure. sopar
Allotjament a l'Hotel Shinagawa PRINCE HOTEL.

Diumenge. 12 maig - TOKIO-ZURICH-BARCELONA

Després d'esmorzar, trasllat a l'aeroport per agafar el vol de tornada a Barcelona
via Zuric. Arribada a Barcelona, trasllat a Badalona
i Fi dels nostres serveis.

Dijaus  09 Maig  OSAKA- HIMEJI- ENGYO-JI- OKAYAMA

Esmorzar. Sortirem cap a Himeji, inclourem l'entrada al seu immens castell que ens 
mostra l'arquitectura dels castells japonesos. després d'això incloem pujada en 
telefèric a la muntanya SHOSA, on es troba el complex de temples de ENGYO-JI amb 
una història de més de 1000 anys aquí va ser rodada la pel·lícula de "L'últim Samurai". 
Dinar inclòs en un restaurant local.
Continuem cap a Okayama, visitarem Korakuen, un dels més bells jardins
del Japó, amb els seus llacs, cascades i tradicionals cases de te. Sopar.
Allotjament a l'Hotel HOTEL GRANVIA.

Dimecres  08 Maig. KYOTO- NARA- OSAKA

Esmorzar. Iniciem el dia anant, als afores de Kyoto a Arashiyama, creuarem el Pont 
Togetsukyo. Visitarem Tenryuji, un dels cinc grans temples Zen de Kyoto, Patrimoni de 
la Humanitat de l'UNESCO, passejarem després pel seu místic bosc de bambú.
Després d'això anirem a NARA, per visitar Todaiji, magnífic temple budista construït al 
752, destaca el Buda gegant. Dinar inclòs en un restaurant local. Després d'això 
sortirem a conèixer el temple budista de Horyuji, patrimoni de la humanitat.
Continuació a OSAKA, arribada al començament de la tarda. Estada en aquesta 
moderna ciutat, la segona de Japó. Farem una passejada per Dotonbori, barri ple de 
llums i activitat a la nit. Sopar.
Allotjament a l'Hotel CANDEO OSAKA Namba.
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PREU
 
PREU PEO PERSONA EN HAB DOBLE: 3.950 €
- Taxes: 375 €
- Suplement hab. Ind. 650 €
 
important:
- En el moment de formalitzar la reserva s'haurà 
d'abonar una paga i senyal de 500 eur per persona.
- Viatge acompanyat des de Barcelona amb un màxim de 
25/30 persones.
 
SERVEIS INCLOSOS:
- Assegurança d'assistència
- Vols amb facturació d'una maleta.
- Trasllat a l'aeroport - hotel-aeroport amb assistència en 
espanyol.
- Autobús privat durant el circuit segons l'itinerari.
- Guia de parla hispana durant el circuit.
- Hotels indicats, cèntrics.
-Propinas per al guia i xofer. Preveure 20 eur per 
persona a repartir: 8 eur per al xofer i 12 eur per al guia.
- Entrades als monuments que es visiten.
- Assegurança de cancel·lació.
- Taxes turístiques.
 
NO INCLOU:
- Begudes altres que cafè / te i aigua natural de l'aixeta.
- Extres
 


