
Japó Mil·lenari: Geishes i 
Samurais. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia AIR FRANCE: BARCELONA 
– PARIS – TOKIO i OSAKA – PARIS – 
BARCELONA. 
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet). 
•Tren Super Express en classe turista. 

•Trasllats i visites privades amb guies 
locals de parla espanyola. 
•Allotjaments segons itinerari. 

•Àpats: 8 esmorzars, 8 dinars i 8 
sopars. 
•Guia acompanyant des de Barcelona 
amb un mínim de 15 participants.  
•Assegurança d’assistència i 
cancel·lació de viatge (5.000 € per 
persona). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Begudes durant els àpats inclosos. 

•Propines guies i xofers. 

•Maleters aeroports i hotels. 

•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

 
 

Del 1 al 10 d’abril 2023. 

1 abr. BARCELONA – PARIS – TOKIO 
Sortida en vol de la companyia AIR FRANCE 
amb destí Tokio, via Paris. Nit a bord. 
 

2 abr. TOKIO 
Arribada a Tokio, assistència i trasllat per 
carretera fins a Tokio. En ruta, parada per 
realitzar un recorregut per Odaiba, l’illa artificial 
de la badia de Tokio on dinaran. Continuació 
fins el barri de Ginza, el més elitista i car de la 
ciutat. Trasllat a l’HOTEL NEW OTANI GARDEN 
TOWER, acomodació en habitació estàndard. 
Sopar i allotjament. 
 

3 abr. TOKIO 
Esmorzar. Visita del Temple Asakusa Kannon, 
deessa de la Misericòrdia, a la que els 
japonesos tenen gran devoció. Finalitzada la 
visita, trasllat a un restaurant de Sushi on 
aprendran les tècniques per l’elaboració i 
diferències d’aquest famós plat japonès. 
Després del dinar, visita del santuari sintoista 
Mejii, la zona de Harajuku amb el carrer 
Takehita i l’Avinguda Omotesando. Tornada a 
l’hotel. Tour nocturn de Tokio visitant el 
bulliciós i animat barri de Shibuya i la Torre de 
Tokio. Sopar. Allotjament. 
 

4 abr. TOKIO – NIKKO – TOKIO 
Esmorzar. Excursió de dia complet a Nikko, la 
Muntanya Sagrada, on trobaran una mostra 
dels meravellosos temples i santuaris del Japó, 
en una harmonia perfecta amb la natura que la 
rodeja. Dinar. Tornada a Tokio i sopar en un 
restaurant local “Teppan Yaki”. Allotjament. 
 

5 abr. TOKIO – KANAZAWA – 
SHIRAKAWAGO – YAMASHIRO ONSEN 
Esmorzar. Trasllat a l’estació i sortida en tren 
ràpid cap a Kanazawa (l’equipatge serà 
transportat directament de Tokio a Kioto, 
necessari portar equipatge de mà per una nit a 
Yamashiro). Arribada i continuació per carretera 
fins a Shirakawago, coneguda per les típiques 
cases d’estil “gassho-zukuri” de teulades 
triangulars fetes de palla i molt inclinat per 
suportar el pes de l’abundant neu que cau en 
aquesta zona durant el hivern. Dinar. A la 
tarda, visita del poble. A l’acabar, trasllat fins a 
Yamashiro Onsen, el balneari d’aigües termals 
més important de la regió de Hokuriku. Sopar 
típic japonès i allotjament al RYOKAN 
RURIKOH, acomodació en habitació estil 
japonès. 

#PARTNER 

 

6 abr. YAMASHIRO ONSEN – KANAZAWA – 
KIOTO 
Esmorzar. Trasllat en autocar privat fins a 
Kanazawa: carrers flanquejats per cases 
senyorials, antigues zones d’esbarjo, el castell i 
el magnífic jardí Kenrokuen ho converteixen en 
un destí del més exòtic. Kanazawa és també 
una meca de l’artesania. Els famosos 
espectacles de “nô” o l’afamada cuina 
tradicional contribueixen també a l’exquisit 
refinament d’aquesta ciutat. Dinar.  Trasllat a 
l’estació de Kanazawa i sortida en tren cap a 
Kioto. Arribada i trasllat a l’HOTEL KIOTO 
TOKYU, acomodació en habitació estàndard. 
Sopar. Allotjament. 
 

7 abr. KIOTO 
Esmorzar. Visita del Bosc de Bambues, un 
dels més famosos i bonics del Japó. Visita del 
Temple Kinkakuji famós pel seu Pavelló Daurat. 
Dinar. A la tarda, gaudiran d’una petita mostra 
de l’ancestral Cerimònia del Té i tindran temps 
lliure per passejar pels carrers de Ninenzaka i 
Sannenzaka. Sopar i allotjament. 
 

8 abr. KIOTO – NARA – KIOTO 
Esmorzar. Visita de Nara, el Parc dels Cérvols 
Sagrats, i el Temple Todaiji, la construcció de 
fusta més gran del món, que guarda el Gran 
Buda de Bronze de 16 m d’alt, 120 quilos d’or i 
430 tones de bronze. Dinar. Visita del Temple 
Byodo In, silueta estampada a les monedes de 
10 Iens; i visita al Santuari Fushimi Inari, 
conegut com el santuari de les Mil Portes. Per 
la nit, tour nocturn de Kioto passejant pel 
popular barri de Gion. Sopar japonès amb 
geishes. Allotjament. 
 

9 abr. KIOTO – OSAKA 
Esmorzar. Sortida per carretera cap a Osaka. 
Arribada i visita del Observatori de Umeda Sky 
Building i el Castell d’Osaka. Dinar i temps 
lliure per la zona comercial i d’entreteniment 
de Dotonbori al cor de Namba. Sopar.  
Allotjament. 
 

10 abr. OSAKA – PARIS – 
BARCELONA 
Esmorzar . Trasllat privat a l’aeroport d’Osaka 
per agafar el vol regular de la companyia AIR 
FRANCE destí Barcelona, via Paris. Arribada.  

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble      6.950 € 
Suplement individual           950 €  

NOTA: Preu calculat per un grup 
mínim de 15 participants. Qualsevol 
alteració en el canvi de divisa, tarifa 
aèria, data de sortida, nombre de 
participants o serveis terrestres 
implicaria una variació del preu final. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 ORGANITZACIÓ TÈCNICA  CICMA-3694 


