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EL NOSTRE PREU INCLOU 
 

•Bitllet aeri: BARCELONA-OSAKA-
TOKYO-BARCELONA. 

•12 nits d'allotjament. 

•Règim alimentari: 12 esmorzars, 
12 dinars i 4 sopars. 

•Transport terrestre segons 
itinerari. 

•Visites segons itinerari. 

•Guia acompanyant. 

•Guia de parla castellana. 

•Propines conductor i guia. 

•Assegurança bàsica de viatge. 

•Regal de comiat. 

Del 15 al 29 d’octubre de 2019. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓN TÈCNICA  GC-143 

15 oct. BARCELONA-OSAKA 
Trobada a l'aeroport de Barcelona. Tràmits 
de facturació. Sortida amb el vol amb 
destinació a Osaka. Nit a bord. 
 

16 oct. OSAKA-KYOTO 
Arribada a l'aeroport de Kansai, trobada 
amb el guia de parla espanyola i trasllat a 
l'hotel. Dia lliure. Allotjament. 
 

17 oct. KYOTO 
Visita de la ciutat de Kyoto. A l'hora 
indicada, trasllat a l'hotel. Allotjament. 
 

18 oct. KYOTO-NARA-KYOTO 
Al matí, sortida per realitzar l'excursió de 
Nara. Retorn a Kyoto. Durant el trajecte, 
coneixerem el Santuari de Fushimi Inari. 
Arribada i allotjament. 
 

19 oct KYOTO-HIROSHIMA-MIYAJIMA-
KYOTO 
Al matí, sortida amb tren bala amb 
destinació a Hiroshima, per visitar la ciutat. 
Seguirem cap a l'illa de Miyajima en ferri, 
on visitarem el santuari sintoista de 
Itsukushima. Retorn a Kyoto. Allotjament. 
 

20 oct. KYOTO-KOYASAN 
Sortida cap a Koyasan per visitar la 
muntanya sagrada i conèixer el Temple 
Kongobuji. Seguirem amb el Danjo Garan i 
acabarem amb el Mausoleu Okunoiun. 
Trasllat a l'shukubo. Allotjament. 
 

21 oct. KOYASAN-RUTA KUMANO-
KATSUURA ONSEN 
A primera hora del matí podrem participar 
en els serveis religiosos del temple. Sortida 
cap al lloc sagrat de Kumano, on 
realitzarem l'antiga ruta de peregrinació 
Kumano Kodo (60min). Allotjament en un 
ryokan on podran gaudir d'aigües termals. 
 
 

#PARTNER 

22 oct. KATSUURA ONSEN-OSAKA 
Sortida cap a Osaka amb autobús privat. 
Arribada i visita de la ciutat. Allotjament. 
 

23 oct. OSAKA-KANAZAWA 
Sortida d'Osaka amb tren exprés amb 
destinació a Kanazawa, on visitarem el 
Jardí Kenrokuen, el Mercat d’Oumicho i el 
Barri Higashi Chagai. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament. 
 

24 oct. KANAZAWA-SHIRAKAWAGO-
TAKAYAMA 
Sortida cap a Shirakawago. Continuarem 
cap a Takayama, per conèixer Yatai 
Kaikan i Kami Sannomachi. Trasllat al 
ryokan. Allotjament. 
 

25 oct. TAKAYAMA-Odawara-HAKONE-
TÒQUIO 
Sortida de Takayama cap a Odawara amb 
tren exprés. A l'arribada, trasllat al Parc 
Nacional de Fuji-Hakone. Passeig en 
vaixell i pujada en telefèric a la Muntanya 
Komagatake. Sortida cap a Tòquio. 
Arribada i trasllat a l'hotel. Allotjament. 
 

26 oct. TÒQUIO 
Visita de la ciutat de Tòquio. Retorn a 
l'hotel. Allotjament. 
 

27 oct. TÒQUIO 
Excursió a Nikko. Seguirem amb el Llac 
Chuzenji i la Cascada Kegon. A la tarda, 
trasllat a l'hotel. Allotjament. 
 

28 oct. TÒQUIO-BARCELONA 
Dia lliure. A l'hora indicada, trasllat a 
l'aeroport per sortir amb el vol regular 
amb destinació a Barcelona. Nit a bord. 
 

29 oct. BARCELONA 
Arribada a Barcelona. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 
 

  Hab. individual*  5.855€ 
  Hab. doble     4.890€ 

NOTA: Qualsevol alteració en el 
canvi de divisa, tarifa aèria, data 
de sortida, nombre de participants 
o serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final. 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
 

•Taxes aèries, cost aproximat de 
345€. 

•Begudes en els àpats. 

•Serveis privats tals com 
bugaderia, telèfon, mini bar,... 

•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

*No és permesa l’ocupació individual als 

ryokanes . 


