
Japó: Temples i Metròpolis. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 

AIR FRANCE: BARCELONA – TOKIO i 
OSAKA – BARCELONA. 

•Taxes d’aeroport. 

•Trasllat aeroport – hotel – aeroport. 

•Estada de quatre nits a l’HOTEL 

SHINAWAGA PRINCE (4*) o similar de 
Tokio. 

•Estada d’una nit a l’HOTEL GRAND 

PRINCE (4*) o similar d’Hiroshima. 

•Estada d’una nit a l’HOTEL CANDEO 

MATSUYAMA (4*) o similar de 
Matsuyama. 

•Estada d’una nit a l’HOTEL CLEMENT 

(4*) o similar de Tokushima. 

•Estada d’una nit al MONESTIR BUDISTA 

HOJOIN (1*) a la Muntanya Koya. 

•Estada de dues nits a l’HOTEL NEW 

MIYAKO (4*) o similar de Kioto. 

•Estada d’una nit a l’HOTEL COURTYARD 

SHIN OSAKA STATION (4*) o similar 
d’Osaka. 

•Guia local de parla espanyola. 

•Visites panoràmiques de Tokio i Kioto. 

•Trasllat nocturn: Shinjuku – Tokio, 

Dotonbori a Osaka. 

•Entrades segons itinerari: metro de 

Tokio, Torre Metropolitana a Tokio, Dogo 
Onsen a Matsuyama, Jardins Ritsurin a 
Takamatsu, Pont de Naruto, espectacle 
de dansa Awa Dori a Tokushima, 
Kawasaki World a Kobe, Mausoleu 
d’Okuno, Temple de Kongobuji i Ajikan a 
Zazen meditació a Monte Koya, Santuari 
Fushimi Inari, Temple de Kinkaku-ji, 
Temple de Tenryu-ji, Bosc de Bambú 
d’Arashiyama a Kioto, Temple de Todai-ji 
a Nara i Temple de Horyu-ji.  

•Ferri d’Hiroshima a Matsuyama. 

•Tren d’Alta Velocitat de Tokio a 

Hiroshima. 

•Guia acompanyant des de Barcelona 

durant tot el viatge. 

•Assegurança de cancel�lació i assistència 

en viatge.  

Del 9 al 21 d’abril de 2018. 

9 abril BARCELONA – TOKIO 
Vol regular amb destí Tokio. Nit a bord. 
 
10 abril TOKIO 
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL 
SHINAWAGA PRINCE (4*) o similar. Temps 
lliure. A mitja tarda, passeig nocturn 
incloent la zona de Shinjuku, pujaran a la 
Torre Metropolitana i passeig a peu fins al 
restaurant per realitzar el sopar de 
benvinguda. Tornada a l’hotel amb 
metro. Allotjament. 
 
11 abril TOKIO 
Esmorzar. Visita d’aqueta impressionant 
ciutat incloent les muralles i jardins del 
Palau Imperial, el Santuari sintoista Meiji, 
el santuari de Yasukuni Jinja, el barri 
d’Akihabara, l’estadi de sumo Kokugihan, 
el temple budista de Sensoji i temps lliure 
al barri tradicional d’Asakusa ple de vida 
comercial. Dinar. Tarda lliure 
acompanyants del guia. Sopar i 
allotjament. 
 
12 abril TOKIO – NIKKO – TOKIO 
Esmorzar. Excursió a Nikko amb dinar on 
visitaran l’impressionant temple de Nikko-
Toshogu, el mausoleu de Taiyuinbyo i 
passeig pel costat del riu en 
Kanmangafuchi observant centenars de 
Jizos. Tornada a Tokio. Sopar i 
allotjament. 
 
13 abril TOKIO – MONT FUJI – 
TOKIO 
Esmorzar. Sortida cap a la zona de la 
Muntanya Fuji. Arribada a Kawaguchiko 
ídil.lica ciutat de petites cases. Visita del 
Santuari Fuji Sengen, pujada en telefèric a 
la muntanya Tenjo per a tenir una 
panoràmica dels llacs i del Fuji. Passeig en 

 

barca pel llac. Dinar. Pujada al Fuji per 
carretera fins a la “cinquena estació” a 
2.305 metres. Tornada a Tokio. Sopar i 
allotjament. 
 
14 abril TOKIO – HIROSHIMA – 
ITSUKUSHIMA – HIROSHIMA 
Esmorzar. Sortida en tren bala cap a 
Hiroshima. Arribada i continuació per 
carretera i ferri fins a Miyajima. Visita del 
santuari d’Itsukushima. Dinar. Temps 
lliure. Continuació fins a Hiroshima, 
passeig pel Memorial de la Pau, la cúpula 
de la bomba i l’impressionant Museu de la 
Pau. Trasllat a l’HOTEL GRAND PRINCE 
HOTEL (4*) o similar. Sopar i allotjament. 
 
15 abril HIROSHIMA – 
MATSUYAMA 
Esmorzar. Sortida amb ferri cap a l’illa de 
Shikoku. Arribada a Matsuyama, on 
agafaran el telefèric per pujar a 
l’impressionant castell. Visita del temple 
budista d’Ishiteji. Dinar. A la tarda, 
entrada a un Dogo Onsen, tradicional 
bany japonès construït al segle XIX. 
Trasllat a l’HOTEL CANDEO MATSUYAMA 
(4*) o similar. Sopar i allotjament. 
 
16 abril MATSUYAMA – 
KOTOHIRA – TAKAMATSU – NARUTO 
– TOKUSHIMA 
Esmorzar. Sortida cap a Kotohira, 
santuari sintoista i lloc de peregrinació. 
Continuació cap a Takamatsu per visitar 
els jardins de Ritsurin. Dinar. Continuació 
cap a Naruto, impressionant pont que 
creua el mar i seguiran fins a Tokushima, 
coneguda per celebrar la festa més gran 
del país i les danses Awa Odori. 
Acomodació a l’HOTEL CLEMENT (4*) o 
similar. Sopar i allotjament. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble 5.890 € 
Supl. individual 1.090 € 

NOTA: Pressupost calculat per un mínim 
de 20 persones. Qualsevol alteració en el 
canvi de divisa, tarifa aèria, nombre de 
participants o serveis terrestres 
implicaria una variació en el preu final.  



 
 

Japó: Temples i Metròpolis. 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
 

•Begudes durant els àpats inclosos. 

•Propines a guia i xofers. 

•Maleters a aeroports i hotels. 

•Serveis no especificats amb 

anterioritat. 
 
 

17 abril TOKUSHIMA – KOBE – 
OSAKA – MUNTANYA KOYA 
Esmorzar. Sortida per carretera fins a 
Kobe. Visita del Kawasaki World, museu 
d’aquesta empresa constructora de motos, 
avions i trens d’alta velocitat. Continuació 
fins a Osaka. Dinar. Trasllat fins a la 
muntanya sagrada de Koya, centre més 
important del budisme Shingon i on 
visitaran el Mausoleu de Okuno i el temple 
de Kongobuji. Allotjament en un Monestir 
Budiste. Participaran en una pràctica 
meditació zen (Ajikan). Sopar vegetarià. 
Possibilitat d’assistir de matinada a la 
cerimònia religiosa del temple.  
Nota: considerem una experiència de gran 
valor vivencial l’allotjament al monestir. 
Les habitacions existents son senzilles, 
sense banys, d’estil tradicional japonès 
amb tatamis. Els banys son comunitaris.  
 
18 abril MUNTANYA KONYA – 
KIOTO 
Esmorzar japonès al temple. Sortida a 
primera hora cap a Kioto. Visita de la ciutat 
incloent el santuari sintoista de Fushimi 
Inari, el Palau Imperial i el temple de 
Kinkakuji, el “pavelló d’or” amb els 
magnífics jardins. Dinar. Passejada per 
Gion, barri tradicional ple de vida i popular 
per les Geishas. Trasllat a l’HOTEL NEW 
MIYAKO (4*) o similar. Sopar i 

 

allotjament. 
 
19 abril KIOTO 
Esmorzar. Dia lliure en companyia del 
guia. Dinar i Sopar inclosos. Allotjament. 
 
20 abril KIOTO – NARA – OSAKA 
Esmorzar. Sortida cap a Arashiyama, 
creuant el pont Togetsukyo. Visita de 
Tenryuji, un dels cinc grans temples Zen 
de Kioto, Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO i passeig pel bosc de bambús. 
Continuació cap a Nara visitant el temple 
budista de Todaiji. Dinar. A la tarda, 
visita del temple budista de Horyuji 
important lloc de culte. Continuació fins a 
Osaka. Acomodació a l’HOTEL 
COURTYARD SHIN OSAKA STATION (4*) o 
similar. Passejada per Dotonbori, barri ple 
de llums i activitat nocturna. Sopar i 
allotjament. 
 
21 abril OSAKA – BARCELONA 
Esmorzar. Temps lliure. Trasllat a 
l’aeroport. Vol regular amb destí 
Barcelona. Arribada. 

 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC—143 


