10 dies
TOT INCLÓS

Del 24 d´Octubre al 02 Novembre 2017
DIA 1. BARCELONA – TOKYO:

Sortida del nostre punt d'origen direcció a l'aeroport de Barcelona per
embarcar en el vol amb destinació Tokyo.
DIA 2. TOKYO

Arribada a la capital del Japó, assistència i trasllat a l’hotel. Sopar i
allotjament.
DIA 3. TOKYO

Esmorzar a l'hotel i sortida per realitzar la visita de dia complet de la ciutat de Tokyo, començant pel Santuari Shintoista de Meiji,
un dels santuaris més populars de tot Japó, dedicat al primer emperador del Japó modern, l'emperador Meiji i la seva esposa,
l'emperadriu Shoken. Visitarem altres punts d'interès com el Carrer Omotesand i zona Ginza, la més exclusiva de la ciutat i pujarem a
la famosa Torre de Tokyo. Dinar. A la tarda continuarem la visita per la Plaça del Palau Imperial i el temple de Asakusa Kannon, el
més antic de Tokyo. Seguirem pel carrer Nakamise, on abunden botigues d'artesania. Finalitzada la visita, trasllat al restaurant per
sopar i retorn a l'hotel.
DIA 4. TOKYO - NIKKO-TOKYO.

Pensió completa. Sortida de dia complet al Parc Nacional de Nikko on visitarem el gran Santuari Toshogu , patrimoni de la
Humanitat, i el llac Chuzenji. Desprès de dinar al restaurant visitarem les cascades de Kegon en un paratge únic. A l´hora indicada,
retorn a Tokyo, sopar en restaurant i allotjament al nostre hotel.
DIA 5. TOKYO – HAKONE – ODAWARA – HAKONE

Esmorzar a l'hotel i sortida direcció Hakone i Odawara. El dia d'avui el dedicarem a la visita d'aquestes dues ciutats, començant per
Hakone, ciutat famosa per les seves aigües termals. Realitzarem un agradable creuer pel llac Ashi, pujarem al Monte Komagatake en
telefèric i si el temps ho permet, des de Hakone es poden tenir unes
espectaculars vistes panoràmiques del Monte Fuji. Dinar i trasllat a
Odawara, on visitarem el seu castell, avui en dia convertit en museu.
Finalitzada la visita retorn a Hakone, on passarem la nit i podrem gaudir
d'un relaxant bany d'aigües termals. Sopar i
allotjament.
DIA 6. HAKONE – KYOTO – NARA - KYOTO

Esmorzar a l'hotel i trasllat a l'estació de
Odawara.
Sortida en tren Bala cap a Kyoto. Arribada i trasllat al restaurant per
dinar. Seguidament ens dirigirem a Nara. En el camí visitarem el Santuari
Fushimi Inari, on
destaca el seu
llarg
passadís
format
per
centenars
de
"toriis" de particular bellesa. A continuació visita de Nara, incloent la visita
al Temple Todaiji, construït al segle VIII per albergar a la major estàtua de
bronze de Buda Vairocana del món, i parc dels cérvols. Retorn a Kyoto, sopar
i allotjament.

DIA 7. KYOTO

Esmorzar a l’hotel y visita de dia complet de Kyoto, ciutat amb gran multitud de
Temples, on no podem deixar de visitar el Temple Kinkakuji, conegut com el
"pabelló daurat" perquè està recobert d'or, té un espectacular jardí i en el seu
interior es troben relíquies de Buda. Seguirem amb el Temple Ryoanji, famós pel
seu jardí Zen "Karesansui". Dinar. Prosseguirem amb el Temple de 1001 Budas
Sanjusangendo, famós per les 1001 estàtues de Kannon, la deessa budista de la
misericòrdia, i el tradicional barri de Gion, el barri de les Geishas. Trasllat al
restaurant, sopar AMB ESPECTACLE DE DANÇA PER GEISHAS. Retorn a
l'hotel i allotjament.
DIA 8. KYOTO – HIROSHIMA – MIYAJIMA – KYOTO

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Hiroshima amb el tren Bala. Arribada i trasllat fins a
la illa de Miyajima per a visitar el Santuari Itsukushima, declarat Patrimoni de la
Humanitat, amb el seu espectacular Torii Flotant és un dels santuaris sintoístas més
bonics i millor preservats de tot Japó a més de ser un preciós exemple d'arquitectura
tradicional en un entorn natural meravellós com és aquesta illa. Retorn a Hiroshima i
dinar. Visitarem el Parc i el Museu de la Pau i la cúpula de la Bomba Atòmica. Sortida de
nou amb el tren Bala fins a Kyoto, arribada i trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament.
DIA 9. KYOTO-ARASHIYAMA-OSAKA

Esmorzar i sortida per
excursió a Arashiyama , una
zona envoltada de natura on visitarem un impresionant bosc de bambús i
el pont Togetsukyo. Trasllat a Osaka. Dinar en restaurant. Tot seguit
visita al castell d´Osaka i la zona Dontonbori . Finalitzades les visites,
Trasllat a l’aeroport per agafar el vol amb destinació Barcelona.
DIA 10. BARCELONA - ORIGEN.

Arribada a mig dia a Barcelona i trasllat al Port olimpic per realitzar un
bon dinar de comiat. Tot seguit, trasllat als notres punts d´origen.
Arribada, fí del viatge i dels nostres serveis.

Preu per persona: 5.950 €
Suplement habitació individual: 985 €
EL PREU INCLOU:
** Trasllat autocar origen - aeroport de Barcelona- Origen.
** Bitllet d´avió Barcelona - Tokyo - Osaka - Barcelona classe turista
** Taxes aèries
** Hotels seleccionats de qüalitat. ( 3 nits a Tokyo + 1 nit a Hakone
+ 3 nits a Kyoto.
** Règim de pensió completa amb aigua inclosa
** pujada al tren bala Odawara-Kyoto classe turista
** trajecte de tren bala de Kyoto a Hiroshima - Kyoto classe turista
** servei d´envio d´equipatge des de Tokyo fins a Kyoto.
** Guia Japonesa de parla hispana durant tot el circuit.
** Guia acompanyant de Viatges Samblas durant tot el recorregut
** Totes les visites, entrades i excursions segons programa
** Dinar de comiat al port Olimpic
** Assegurança d´assistència en viatge i de cancel.lació.

Documentació:
Passaport en regla amb una validesa mínima de 6
mesos des del començament del viatge.

