
L’imperi del sol naixent

Durada: 14 DIES 
Sortides: 7 agost / 13 octubre 

TÒQUIO - NIKKO - OMOTESANDO 
HARAJUKU - ROPPONGI - MONT FUJI 
LLAC ASHI - MONT KOMAGATAKE 
HAKONE - NAGOYA - TAKAYAMA 
SHRIKAWAGO - GOKAYAMA - KANAZAWA 
KYOTO - NARA - HIROSHIMA - MIYAJIMA 
OSAKA

JAPÓ

VIDEO

Temples de Nikko - Pobles de Shirakawa-go i Gokayama
Kyoto - Nara - Memorial de la Pau – Hiroshima - Itsukushima
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RYOKAN

tarda envoltats de natura, tornarem a Tòquio. 
Allotjament al nostre hotel.

 5 (TOKYO) OMOTESANDO, HARAJUKU, 
ROPPONGI HILLS I  CREUER PEL RIU FINS 
A ODAIBA
Esmorzar. Anirem primer a l’avinguda 
d’Omotesando, on es concentren les botigues 
més luxoses i d’allà accedirem al districte de 
Harajuku per passejar-nos al carrer Takeshita-
dori, on es troben els comerços preferits de moda i 
accessoris dels joves japonesos que segueixen les 
estètiques manga, cosplay i kodona. Travessarem 
la ciutat per anar a Roppongi Hills. Dinarem 
abans de pujar al seu mirador, que ofereix la millor 
de les vistes del centre de Tòquio. Posteriorment, 
anirem al riu per embarcar-nos en un creuer que 
ens portarà vers l’illa artificial d’Odaiba, situada a 
la badia i on s’han fet alguns dels més moderns 
centres comercials de la ciutat. Allotjament.

 6 TOKIO – MONT FUJI –  LLAC ASHI –  
MONT KOMAGATAKE – HAKONE
Després de l’esmorzar iniciarem la ruta cap al 
mont Fuji (3.776 metres d’altura i pic més alt de 
tot el Japó). Una estreta carretera ens portarà fins 
a l’estació on els muntanyencs inicien l’ascensió a 
aquest con volcànic. L’última erupció va tenir lloc el 
1707. A banda de la seva altura evident, la cultura 
japonesa té una dites per referir-se a “ser tan alt 
com ell” (en allò espiritual). Dinarem i, a la tarda, 
anirem al llac Ashi, on farem una travessia en 
vaixell. En acabat, pujarem al telefèric del mont 
Komagatake. A la nit, soparem i ens allotjarem en 
un tradicional Ryokan, on experimentarem l’estil 
tradicional japonès a l’hora de dormir en futon. 
Originàriament eren lloc de descans per viatgers 
a curt termini. Són característics els seus sistemes 
de portes corredisses i parets, que poden obrir-se 
o fins i tot retirar-se, permetent adaptar-se a l’ús 
de l’espai o aprofitar la brisa fresca. 

 1  BARCELONA  TÒQUIO
Presentació a l’aeroport de Barcelona per volar cap 
a Tòquio, capital del Japó, una ciutat enlluernadora 
on tot allò antic xoca amb tot allò que és nou. Nit 
a bord.

 2  ARRIBADA A TÒQUIO. VISITA DE LA CIUTAT
Arribarem a Tòquio i anirem a visitar el temple 
Asakusa Kannon, que va ser fundat a mitjà segle 
VII per guardar una petita imatge de Kannon, 
la deessa de la pietat. Hi tindrem la sensació 
d’endinsar-nos en un venerable i mil·lenari 
santuari. Tot seguit admirarem la impressionant 
plaça del Palau Imperial. Dinarem i visitarem 
Akihabara, l’anomenada «ciutat electrònica». 
Allotjament. 

 3 (TOKYO) SUMO, SKYTREE, JARDINS I SHIBUYA
Esmorzar. Avui dedicarem el dia a conèixer 
algunes de les principals tradicions japoneses 
i les combinarem amb la modernitat actual. 
En primer lloc, visitarem el Museu del Sumo, 
dedicat a la coneguda lluita japonesa. Seguirem 
fins a la moderna Tokyo Skytree, la torre de 
telecomunicacions més alta del món. En baixar, 
anirem a dinar i, a la tarda, anirem al jardí Hapo-
en on passejarem entre els bonsais. Enmig dels 
arbres trobarem la magnífica casa de te. Tancarem 
el dia visitant el modern barri de Shibuya, conegut 
arreu del món per la cruïlla múltiple dels seus 
animats carrers. Allotjament. 

 4  (TOKYO) NIKKO 
Al matí, havent esmorzat, anirem a Nikko . 
N’admirarem l’entorn envoltat de muntanyes amb 
serpentejants valls i petits camins. Hi visitarem 
el Toshogu, la joia de Nikko, realment l’antítesi 
dels austers santuaris sintoistes. Dinarem i, a 
la tarda, ens desplaçarem fins al llac Chuzenji-
ko i les cascades de Kegon. Després d’una 

TRADICIÓ I MODERNITAT ES DONEN LA MÀ 
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KYOTO

NARA

tradicionals molt ben conservats. Són les cases 
de samurais, protegides per muralles de fang. En 
finalitzar, sortirem en tren vers Kyoto. Allotjament.

 10 (KYOTO) NARA  
Després de l’esmorzar sortirem cap a Nara 
zona considerada el bressol de la civilització 
japonesa. Visitarem el temple Todaiji, sens dubte, 
la seva principal atracció, i el seu monumental 
buda de bronze. Tot seguit, passejarem pel parc 
de Nara, d’unes grandioses esplanades verdes, on 
alhora podrem visitar el temple Kofukuji. Dinarem 
i, a la tarda, continuarem la ruta al Kasuga Taisha. 
* La sortida d’agost coincideix a Nara amb 
l’enllumenat dels més de 1.000 fanalets del temple.

 11 (KYOTO) VISITA CIUTAT, BOSC BAMBÚ I 
TEMPLES
Esmorzar. Aquest matí visitarem la ciutat de 
Kyoto . Visitarem el temple Rioanji, un dels 
més bells karesansui (jardí sec). Més tard, anirem 
al Kinkakuji, o pavelló d’or. Després d’aquesta 
visita, ens dirigirem al bosc de bambú de Sagano, 
un dels espectacles naturals més impactants. 
Dinarem i continuarem amb Fushimi Inari, un 
santuari famós pels milers de toris taronges. 
Acabarem aquest dia intens passejant per Gyon, 
on es possible trobar alguna geisha.  

 12 KYOTO -  HIROSHIMA –  MIYAJIMA - 
 OSAKA

Esmorzar. Al matí sortirem de Kyoto en direcció a 
Hiroshima amb el tren bala. Amb un ferri anirem a 
l’illa de Miyajima, on es troba el sumptuós santuari 
sintoista Itsukushima . Està construït sobre 
l’aigua i protegit per severes lleis de conservació 
del Patrimoni. Es considera que va ser fundat l’any 
593 i malgrat ha patit danys importants en la seva 
història (incendis, l’acció de l’aigua), ha hagut de 
ser vàries vegades reconstruït, 

 7  HAKONE –  NAGOYA –  TAKAYAMA
Després del desdejuni, tindrem la primera 
experiència en el famós tren bala, que ens portarà 
fins a Nagoya. Allà enllaçarem amb el tren que 
ens durà per uns bells paisatges, tot travessant 
boniques gorges i estretes valls fins a Takayama. 
Dinarem i visitarem el carrer Kami-sannomachi, 
amb antigues casetes de comerciants, de fusta 
fosca. Hi trobarem un gran rebombori de turistes 
entrant i sortint de botigues d’artesania i tavernes 
de sake. També visitarem el Museu del Festival 
de Takayama. Allotjament.

 8 TAKAYAMA – SHRIKAWA-GO – GOKAYAMA – 
KANAZAWA
Esmorzar. Al matí passejarem pel mercat de 
Takayama, on es venen verdures, fruites i flors. 
Reprendrem la ruta vers la població de Shrikawa-
go , amb les seves cases de singular estructura 
denominades Gassho-zukuri. Aquestes cases 
tenen la particularitat de tenir el sostre triangular 
fet de palla, i molt gruixut, per resistir el pes de la 
neu. En cada casa hi viuen diverses generacions. 
Tradicionalment, l’últim pis es reserva per a 
la cria de cucs de seda. Farem la visita al poble 
de Gokayama , on podrem provar de fer el 
finíssim paper tradicional japonès. La UNESCO 
va declarar Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat el 2014 el procés de l’elaboració 
tradicional del Washi. Allotjament a Kanazawa.

 9 KANAZAWA –  KYOTO 
Esmorzarem i visitarem Kanazawa, on podrem 
veure Kenroku-en, que és un dels jardins 
tradicionals més bells del Japó. Farem una 
passejada pel mercat Omi-cho, que ens 
mostrarà el peix estacional i marisc de totes les 
classes. Dinarem i, a la tarda, anirem al barri 
de Nagamachi, ple de carrerons estrets amb 
cases típiques de camins empedrats i sostres 
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l’última de les quals el 1975. El Tori que mostra la 
seva presència s’ha convertit sens dubte en una 
de les icones del Japó i es un dels indrets més 
interessants per als fotògrafs. Segons la marea 
el veurem recobert d’aigua o sense, però sempre 
espectacular. Tornarem a Hiroshima per dinar i, 
visitar el Museu Memorial de la Pau , el qual 
presenta una imatge equilibrada del perquè es va 
produir aquella barbàrie a la ciutat, així com els 
efectes més devastadors de la bomba. Passejarem 
també pel Parc per la Pau. Actualment a la ciutat 
s’hi desenvolupen econòmicament empreses 
innovadores que han participat activament en els 
camps de creixement. Veurem que el transport 
públic de la ciutat està proporcionat per un 
sistema de tramvies, trens i metros lleugers. Tot 
un centre d’interès per als fanàtics dels trens. Amb 
el tren bala, anirem fins a Osaka. Allotjament.

 13 (OSAKA) VISITA CIUTAT
Esmorzarem i visitarem la ciutat d’Osaka. 
Començarem la ruta pel castell, que domina el 
cor de la ciutat. És una edificació imponent que va 
jugar un paper fonamental en la unificació del Japó 
al segle XVI, durant el període Azuchi-Momoyama. 
De manera similar als castells europeus, té un 
fossar ple d’aigua que el voreja. Dinarem i, a 
continuació, gaudirem de les vistes panoràmiques 
d’Osaka des de l’innovador observatori flotant 
situat a 150 metres d’altura, entre dues torres 
simètriques de la moderna ciutat. Tindrem un 
temps per a les darreres compres. Sopar de 
comiat. Allotjament.

 14 OSAKA  BARCELONA
Esmorzarem abans d’anar a l’aeroport per 
emprendre el nostre retorn. Després de fer escala, 
arribarem a Barcelona amb el record dels dies 
viscuts en el contrast de paisatges de les belles terres 
nipones, de les seves riqueses arquitectòniques i 
sobretot fascinats per la seva cultura.

Informació d’interès:

El preu inclou:

* Vols de línia regular.
* Transport en tren Bala segons itinerari.
* Allotjament en hotels de 5* a Tokio, 
Kanawaza, Kyoto, Osaka, 4* a Takayama i 
Ryokan a Hakone.
* Esmorzars en els hotels.
* Dinars.
* Sopar al Ryokan i comiat a Osaka.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 10 persones.
* Guia local de parla castellana o catalana 
durant el viatge. 
En el cas de grups inferiors a 10 persones hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge.
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport i de combustible.
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:

* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Sopars no especificats
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:
Suplement individual: 1.270 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -200 euros
Consulteu suplements per vol en classe 
business.
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Preu: 6.635 eurosCONSULTA L’ITINERARI SOBRE EL MAPA I MIRA EL VIDEO D’AQUEST VIATGE A LA WEB

Min 10 / 20 Max +7 hores No


