ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI

CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES

JAPÓ

El país del sol naixent
Sortida especial: 23 de març 2020
14 dies | Dif. Horaria -7 h | No cal visat
ITINERARI:
TOKIO - NIKKO - FUJI - KAWAGUCHIKO - HAKONE - TAKAYAMA SHIRAKAWAGO - GOKAYAMA - KANAZAWA - KIOTO - NARA - FUSHIMI - HIROSHIMA MIYAJIMA - OSAKA
PATRIMONI UNESCO: Kioto - Shirakawago - Gokayama - Miyajima (santuari
d’Itsukushima) - Hiroshima - Nara - Nikko - Fujisan
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DIA 1. BARCELONA - TOKIO
Presentació a l’aeroport de Barcelona, mostrador de la companyia FINNAIR per a fer els
tràmits de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la
sortida del vol en direcció a Tokio, via ciutat europea. Ens assistirà el nostre guia
acompanyant Baraka.
Nit a bord.

DIA 2: TOKIO
Arribada a l'aeroport de Narita, Tokio. Assistència del nostre guia de parla hispana, després
de realitzar els tràmits d’immigració. Després del trasllat, realitzarem un tour panoràmic a la
capital japonesa, veient la plaça del Palau Imperial, el districte Ginza i el districte Odaiba.
Dinarem i ens dirigirem cap a l’hotel per descansar.

DIA 3: (TOKIO) VISITA A LA CIUTAT
Esmorzar. Dedicarem tot el dia a les visites que ens esperen a Tokio, iniciant pel temple
Asakusa Kannon, que va ser fundat a mitjan segle VII per guardar la petita imatge
de Kannon, la deessa de la pietat. Avui tindrem la sensació d'endinsar-nos en un venerable i
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mil·lenari santuari. També veurem el carrer comercial Nakamise i els districtes d’Akihabara,
el barri electrònic per excel·lència de la capital i un dels més famosos del món, el districte
d’Ueno i el de Roppongi, un dels centres comercials nipons i des d’on divisarem els seus
gratacels. Allotjament a l’hotel.

DIA 4: (TOKIO) VISITA A LA CIUTAT - TOKIO SKYTREE
Esmorzar. Continuarem amb les visites de la ciutat, que ens mostrarà diferents cares. El
Santuari Meiji, dedicat als esperits deificats de l’Emperador Meiji i la seva dona l’emperadriu
Shoken, els districtes Harajuku, Omotesando i Shibuya. En ells hi trobarem les concentracions
de botigues més luxoses de la ciutat, els comerços de moda i accessoris preferits de la joventut
japonesa, que segueixen les estètiques manga, cosplay i kidona. Continuarem cap a la
moderna Tokyo Skytree, la torre que amb 634 metres d'altura s'ha erigit a la torre de
telecomunicacions més alta del món i segons del món després del Burj Khalifa de Dubai.
Pujarem fins al mirador situat a 450 metres on podrem gaudir d'una impressionant panoràmica
sobre la ciutat. Allotjament a l’hotel.

DIA 5: (TOKIO) NIKKO
Al matí ens dirigirem a Nikko per veure el seu sumptuós recinte
de Santuaris declarats patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
Admirarem l'entorn envoltat de muntanyes amb valls i petits
camins. Visitarem el Toshogu, la joia de Nikko, que és realment
l'antítesi dels austers santuaris sintoistes. Construït entre 1634 i
1636, el van aixecar entre més de 15.000 artesans i fusters de tot
el país. És el clímax de l’estil arquitectònic Gongen-zukuri,
característic dels santuaris japonesos. Dinar en restaurant. En
acabat ens dirigirem, més enllà del llac Chuzenji-ko, cap a les
Cascades de Kegon. Retorn a Tokio. Allotjament a l’hotel.
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DIA 6: TOKIO - MONT FUJI - KAWAGUCHIKO - HAKONE
Esmorzar. Sortirem amb la nostra maleta de mà a punt, cap al
Mont Fuji per pujar ﬁns a la cinquena estació, punt ﬁns on
poden arribar els autobusos i des d’on els muntanyencs
inicien la seva ascensió al cim, per estar més a prop del pic
més alt i més sagrat del Japó. Després baixarem ﬁns al llac
Kawaguchiko, on dinarem i farem un passeig en llanxa pel
llac. Gaudirem, si les condicions climàtiques ho permeten,
d’unes de les millors vistes del Fuji des de dalt del telefèric
panoràmic. A continuació vorejarem la muntanya per arribar a
Hakone, on ens allotjarem en un ryokan tradicional. Sopar i
allotjament. Després del sopar podrem gaudir d'un
bany Onsen, típic japonès, a l’aire lliure (banyador requerit).
Nota.- L'equipatge es traslladarà directament a Takayama, de
manera que cal portar una bossa de mà amb l'imprescindible per
passar aquesta nit.

DIA 7: HAKONE - TAKAYAMA
Esmorzar. Després de l'esmorzar tindrem
la primera experiència en el famós tren
bala, que ens portarà des de l’estació
d’Odawara ﬁns a Nagoya. Allà enllaçarem
amb el bus que ens portarà a través de
bells paratges, congostos i valls ﬁns
a Takayama. Poble encantador, famós
per la seva artesania i gastronomia. Dinar
e n re s t a u ra n t . D e s p ré s d e l d i n a r
realitzarem la visita a Takayama Jinya,
que va ser el centre de poder del
governador de la zona d'Hida. Visitarem el
carrer Kamisannomachi, en el barri
Sanmachi Suji, amb les seves antigues
cases de comerciants de fusta fosca.
Visitarem el Museu del Festival
de Takayama, Yatai Kaikan, que és
considerat com un dels més bonics del Japó i exposa les carrosses clàssiques de fusta tallada
a mà, que s’usen en els festivals bianuals.
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Sopar lliure i allotjament a l’hotel.

DIA 8: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - GOKAYAMA - KANAZAWA
Esmorzar. Després de
preparar la bossa de mà per
passar la nit a Kanazawa,
sortirem en direcció cap a
Shirakawago i Gokayama.
Aquestes localitats,
declarades Patrimoni de la
Humanitat
per
la
UNESCO, destaquen per les
seves cases tradicionals de
fusta anomenades Kanda,
singular estructura GasshoZukuri. Després de dinar en
grup, continuarem ﬁns cap
a Kanazawa. Allotjament.
Nota.- L'equipatge es traslladarà directament a Kioto, de manera que cal portar una bossa de mà amb
l'imprescindible per passar aquesta nit.

DIA 9: KANAZAWA - KIOTO
Esmorzar. Al matí farem la visita de la Casa dels
Samurais de la familia Nomura i el Jardí
Japonès Kenroku-en, un dels més bells i
tradicionals del Japó, i passejarem pel barri de les
Geishes, Higashi Chaya Machi, literalment el
“districte oriental de cases de te”, un dels més
pintorescos de tot el Japó, i on sembla que el
temps s’ha aturat. Dinar en restaurant. A la tarda
anirem a l’estació on sortirem en tren direcció
Kioto. En arribar, visitarem la ciutat amb el seu
Castell Nijo (Patrimoni de la Humanitat UNESCO
amb els seus 275.000 metres quadrats), el Gran
Santuari Heian (que té a la seva entrada un dels
Toris més grans del país), el Temple Kiyomizu-dera o temple de l’aigua pura, els carrers
Ninenzaka i Sannenzaka, el districte Gion (de bonics carrers plens de cases de te, per
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passejar entre Geishes i Maikos) i el districte Pontocho (també famós per la preservació de les
formes tradicionals d’arquitectura i entreteniment). Allotjament a l’hotel.

DIA 10: (KIOTO) VISITA DE LA CIUTAT
Esmorzar. Avui continuarem la visita de la ciutat de
Kyoto, dinant en algun punt de la nostra ruta.
Visitarem el Temple Kinkakuji, també conegut com
a pavelló de l’Or. El Temple Rioanji, on trobarem un
dels més bells Karesansui, jardins secs, del Japó.
Construït a ﬁnals del segle XV, pertany a una de les
escoles del Budisme Zen. Després d'aquesta visita
ens dirigirem cap al Temple Tenryuji, altrament
anomenat “Temple Celestial del Drac” (Patrimoni
UNESCO). En acabat, visitarem el bosc de Bambú
d’Arashiyama, un dels espectacles naturals més
impactants del país. El so del vent entre el bambú ha
estat escollit pels seus habitants com un dels
símbols a conservar com a patrimoni. Allotjament.

DIA 11: (KIOTO) NARA - FUSHIMI
E s m o r z a r . S o r t i re m c a p a N a ra ,
considerada el bressol de la civilització
japonesa i que ens depara un concert
visual amb el rosat de les ﬂors de
cirerers. Visitarem el Temple de Todaiji,
on veurem la monumental imatge de
bronze de Buda. Seguirem amb la visita
al
Santuari
shinto
Kasuga Taisha, declarat patrimoni de la
humanitat per la UNESCO. Dinar en grup.
Continuarem cap al barri històric de
Fushimi, per conèixer el seu Gran
Santuari, famós per els seus milers de
Toris taronges que decoren el camí al
santuari principal. Allotjament.
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DIA 12: KIOTO - MIYAJIMA - HIROSHIMA - OSAKA
Esmorzar. Sortirem cap a Hiroshima en tren bala. A
l’arribada, ens dirigirem al port per agafar un ferri amb
direcció a l'illa de Miyajima, on es troba el fastuós santuari
d'Itsukushima, declarat patrimoni de la humanitat per la
UNESCO, que, amb el seu tori construït sobre l’aigua, és
un dels símbols del país.
Dinarem i ens dirigirem cap al Monument de la Pau a
Hiroshima, on visitarem el Museu Memorial de la Pau,
veurem la Cúpula de la Bomba Atòmica, i aproﬁtarem per
passejar pel Parc del Memorial. A l’hora convinguda agafarem
el tren cap a Osaka. Allotjament.

DIA 13: (OSAKA) VISITA A LA CIUTAT
Esmorzar. Al matí visitarem la ciutat
d'Osaka, que és la tercera ciutat més
important del Japó. Començarem
visitant el districte Dotombori, per
continuar cap al Castell d’Osaka que
domina la ciutat.
A continuació sortirem a veure una de
les millors panoràmiques d'Osaka,
des de l'innovador Umeda Sky
Building, observatori ﬂotant entre
dues torres de la ciutat. Allotjament.

DIA 14: OSAKA - BARCELONA
Esmorzar. Després sortirem en direcció cap a l’aeroport de Kansai, per agafar el vol destinació
Barcelona, via ciutat europea. Arribada i ﬁnalització dels nostres serveis.
Fi del viatge
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Preu per persona en habitació doble: 6.495 €
Suplement individual: 1.870 €
Grup mínim: 15 persones.

EL PREU INCLOU:
• Vols internacionals Barcelona - Tokio
i Osaka - Barcelona amb Finnair, en
classe Turista.
• Trasllats Aeroport - Hotel - aeroport.
• 11 nits d’allotjament en hotels
indicats, o similars, en habitació doble
amb esmorzar.
• 1 nit en plan mitja pensió (esmorzar i
sopar) en habitació doble en Ryokan a
Hakone especiﬁcat o similar.
• Mitja pensió: dinars en excel·lents
restaurants seleccionats locals o
hotels.
• Transport en autobús climatitzat
durant la ruta.
• Transport en tren bala per als trams:
Odawara - Nagoya, Kioto - Hiroshima i
Hiroshima - Osaka.
• Transport en tren exprès per al tram
Kanazawa - Kioto.
• Transport en ferri Hiroshima Miyajima - Hiroshima.

• Enviament de l’equipatge de Tokio a
Takayama, de Takayama a Kioto i de
Kioto a Osaka.
• Guia acompanyant Baraka per a
grups de 15 o més viatgers.
• Guia local de parla hispana durant la
ruta, a més de guia Baraka.
• Propines a guies locals i conductors.
• Servei de maleters en hotels.
• Assegurança d'assistència en viatge i
despeses d'anul·lació.
• Taxes d’aeroport.
• Documentació de viatge.
• Reunió prèvia al viatge.
• Consulteu suplement en classe business

EL PREU NO INCLOU:
• Extres en els hotels tal com minibar,
bugaderia, telèfon, …
• Despeses personals dels viatgers.
• Begudes en els àpats.
• Àpats en horaris de vol o aeroport.
• Tot allò no especiﬁcat en el programa.
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VISITES INCLOSES
• A Tokio (temple Asakusa Kannon, santuari Meiji, plataforma d’observación de
Tokyo Skytree)
• A Nikko (Gran Santuari de Toshogu)
• A Kioto (Castell Nijo, Gran santuari de Heian, temple de Kiyomizu, temple
Kinkakuji, temple Ryoanji, temple Tenryuji)
• A Nara (temple Todaiji, santuari Kasuga)
• A Hiroshima (santuari Itsukushima / Miyajima, Memorial de la Pau)
• Altres llocs: Cinquena estació del Mont Fuji, Takayama, Kanazawa, Fushimi (gran
santuario), castell d’Osaka
• Entradas y visitas a Shirakawago (Casa Kanda) y Gokayama.
• Passeig en llanxa pel llac Kawaguchiko.
• Pujada al telefèric panoràmic Kachi Kachi Ropeway a la zona del Mont Fuji.

HOTELS
•
•
•
•
•
•

TOKIO: Hotel Keio Plaza, 5***** o similar
HAKONE: Ryokan Hakone Kowakien Tenyu, 5***** o similar
TAKAYAMA: Hotel Best Western Takayama, 4**** o similar
KANAZAWA: Hotel ANA Crowne Plaza Kanazawa, 4**** o similar
KIOTO: Hotel Monterey Kyoto, 4**** o similar
OSAKA: Hotel Monterey Le Frere Osaka, 4**** o similar

VOLS PREVISTOS
Dia

Trajecte

Sortida

Arribada

23/3

Barcelona - Helsinki

10:40

15:40

23/3

Helsinki - Tokio

17:30

10:00 +1

05/4

Osaka - Helsinki

10:45

14:40

05/4

Helsinki - Barcelona

17:35

20:25
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OBSERVACIONS IMPORTANTS:
1. Es recomana reservar amb suﬁcient antelació.
2. Al moment de la reserva es reconﬁrmará si aplica algun suplement o descompte aeri.
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 25% de l'import del viatge, no
reemborsables en cas de cancel·lació voluntària per part del viatger.
4. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.
5. El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 15 viatgers conﬁrmats.
6. S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places conﬁrmades 21 dies abans de la
data d'inici del viatge.
7. En cas de ser 15 viatgers conﬁrmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona.
8. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones
CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:
E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00
Oﬁcina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oﬁcina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre
l’import total:
De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5%
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15%
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25%
Després = 100%
NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justiﬁcades i les
penalitzacions.
Viatge subjecte a les condicions generals especiﬁcades a la pàgina web de Baraka
NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS
ENS L’HAN DE DEMANAR.

ORGANITZACIÓ
Baraka Club de Viatges
www.baraka.cat
reserves@baraka.cat
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00
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