
Colors de Tardor  
al Japó. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia FINNAIR: BARCELONA – 
HÈLSINKI – OSAKA i TOKIO – 
HÈLSINKI – BARCELONA. 
•Bitllet de tren bala Shinkansen: 
OSAKA – HIROSHIMA – KYOTO. 
•Enviament equipatge des de Osaka 
a Kioto. 
•Bitllet de tren regular: TAKAYAMA – 
NAGOYA – HAKONE. 
•Trasllats privats aeroport – hotel – 
tren – hotel – aeroport. 
•Estada de dotze nits als hotels 
seleccionats o similars. 
•Àpats: 12 esmorzars, 11 dinars i 3 
sopars. 
•Transport privat de luxe en els 
trams necessaris.  
•Guies/assistents locals privats 
durant tot el circuit excepte en el 
trams en tren i durant el temps lliure. 
•Visites i entrades segons itinerari. 
•Guia acompanyant de la nostra 
agència amb un mínim de 15 
persones. 
•Documentació de viatge. 

•Assegurança assistència en viatge 
(cia. ARAG modalitat GV TOUR). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Taxes d’aeroport (370 € a 

confirmar el dia d’emissió del 
bitllet). 

•Assegurança cancel�lació viatge 

(cia. ARAG modalitat CLASS VIP 
6000, preu per persona 195 €). 

•Begudes durant els àpats inclosos. 
•Propines guies i xofers. 
•Serveis privats tals com bugaderia, 
telèfon, mini bar,... 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 
 

Del 10 al 23 novembre 2017. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228 

10 nov. BARCELONA – HELSINKI - OSAKA 
Vol regular amb destí Osaka, via una ciutat 
europea. Nit a bord. 
 

11 nov. OSAKA 
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL NEW 
OTANI OSAKA (5*). Acomodació. Temps 
lliure. Dinar. A la tarda, breu visita privada 
de la ciutat d’Osaka. Sopar i allotjament. 
 

12 nov. OSAKA – NARA - OSAKA 
Esmorzar. Visita privada del famós Parc de 
Nara, Todaiji, Kofukuji y Kasuga amb dinar. 
Tornada a l’hotel. Allotjament. 
 

13 nov. OSAKA – HIROSHIMA – 
MIYAJIMA – HIROSHIMA 
Esmorzar. Trasllat fins a l’estació de tren. 
Sortida amb el tren bala Shinkansen amb 
destí Hiroshima. Arribada i trobada amb el 
guia. Excursió privada a Miyajima, presidida 
per l’imponent torii (porta sintoista) 
construïda al mar. Dinar. Visita de la Pagoda 
de cinc plantes i pujada al telefèric. Trasllat a 
l’hotel amb ferri. Acomodació al GRAND 
PRINCE HOTEL HIROSHIMA (4*). Sopar i 
allotjament.   
 

14 nov. HIROSHIMA – KYOTO 
Esmorzar. Al matí, visita panoràmica 
privada de Hiroshima. Dinar. Sortida amb el 
tren bala Shinkansen amb destí Kyoto. 
Arribada i acomodació a l’HOTEL KYOTO 
TOKYU (4*). 
 

15 nov. KYOTO 
Esmorzar. Excursió privada de dia sencer 
de Kyoto amb dinar incloent el temple 
budista Sanjusangendo, el temple de 
Kiyomizu-dera, els antics carrers de 
Sannensaka i Ninensaka, el barri de Gio i el 
castell de Nijo el Pavelló Daurat. Tornada a 
l’hotel. Allotjament. 
 

16 nov. KYOTO – KANAZAWA 
Esmorzar. Al matí, visita del famós bosc de 
bambú d’Arashiyama. Dinar. A la tarda, 
trasllat fins a Kanazawa. Arribada i visita 
privada de la ciutat. Acomodació a l’HOTEL 
KANAZAWA TOKYU (4*). Allotjament. 
 

17 nov. KANAZAWA – GOKAYAMA – 
SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA 

 

Esmorzar. Al matí, visita del formós jardí 
Kenrokuen i el Castell de Kanazawa. Dinar. A 
la tarda, visita de Gokayama i Shirakawago. 
Trasllat per carretera fins a Takayama. 
Arribada i acomodació al ASSOCIA TAKAYAMA 
RESORT (4*). Allotjament. 
 

18 nov. TAKAYAMA – HAKONE 
Esmorzar. A primera hora, passeig pels 
tradicionals carrers de Takayama i el santuari 
de Sakurayama Hachimangu. Dinar. A la 
tarda, trasllat amb tren fins a Nagoya i 
continuació fins a Odawara. Trobada amb el 
guia i trasllat fins a Hakone. Acomodació a 
l’HOTEL HAKONE TENYU (4*), disposa de 
banys termals. Sopar i allotjament. 
 

19 nov. HAKONE – FUJI – TOKIO 
Esmorzar. Al matí, recorregut amb creuer i 
passeig per les ribes del llac Ashinoko. Visita 
al Santuari de Hakone i la botiga artesana de 
Yosegizaiku. Pujada al telefèric de Hakone 
Komagatake per arribar a Owakudani. Dinar. 
A la tarda, trasllat fins la cinquena estació 
del Mont Fuji. Continuació fins a Tokio. 
Arribada i acomodació a l’HOTEL NEW OTANI 
TOKIO (4*). 
 

20 nov. TOKIO 
Esmorzar. Visita privada de dia sencer de la 
ciutat amb dinar incloent Asakusa, el mercat 
a l’aire lliure d’Ameyoko, el parc d’Ueno, el 
Parlament, el Palau Imperial, el santuari de 
Meiji Jingu i el Shinjuku Gyoen. Retorn a 
l’hotel. Allotjament. 
 

21 nov. TOKIO – NIKKO – TOKIO 
Esmorzar. Excursió privada de dia sencer a 
Nikko amb dinar. Retorn a l’hotel. 
Allotjament. 
 

22 nov. TOKIO 
Esmorzar. Dia lliure. Allotjament. 
 

23 nov. TOKIO – EUROPA – BARCELONA  
Esmorzar. Trasllat privat fins a l’aeroport. Vol 
regular amb destí Barcelona, via una ciutat 
europea. Arribada. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble 5.980 € 
Supl. individual 1.390 € 

RESERVA EN FERM es necessària la fotocòpia 
del passaport i un dipòsit de 1.500 € per 

persona. 


