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      JAPÓ 
 

Els cirerers sagrats del Japó 
 

VIATGE EN GRUP – 16 DIES 

 
 

 
 
 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

2 Abril Barcelona o Madrid  Tòquio   

3 Abril Tòquio   Hotel 

4 Abril Tòquio (Tsukiji - Ginza - Akihabara - Ueno)  E Hotel 

5 Abril 
Tòquio (Asakusa - Observatori Metropolità de Tokyo - Mejijingu - 
Harajuku - Shibuya)  

E Hotel 

6 Abril Tòquio - Kyoto - Fushimi Inari - Cerimònia del té - Okayama E Hotel 

7 Abril Okayama - Miyajima - Hiroshima - Okayama E Hotel 

8 Abril Okayama - Himeji - Kyoto   E Hotel 

9 Abril Kyoto (Ryoanji - Kinkakuji - Arashiyama - Castell de Nijo - Nishikichiba) E Hotel 

10 Abril Kyoto - Koyasan E,S Temple 

11 Abril Koyasan - Nara Todaiji - Kyoto E Hotel 

12 Abril Kyoto - Sanjunsangendo - Kiyomizudera - Miyako odori - Kanazawa  E Hotel 

13 Abril 
Kanazawa - Kenrokuen - Hihaschichaya - Marado Ohmi – Yudanaka 
Onsen 

E,S Ryokan 

14 Abril Yudanaka Onsen - Jigokudani - Obuse - Tòquio E Hotel 

15 Abril Tòquio (Fuji 5 Llacs - Iyashi no Nemba - Yakatabune) E,S Hotel 

16 Abril Tòquio  Barcelona o Madrid E  

17 Abril Barcelona o Madrid    

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

2 Abril |  BARCELONA o MADRID  TÒQUIO 

Sortida en vol regular destí Tòquio. Nit a bord. 
 
3 Abril |  TÒQUIO 

Arribada i recepció a l’aeroport de Tòquio (cartell amb el nom) a la sortida del control d’equipatges. Servei assistit en 
anglès i trasllat a l’hotel amb ”Airport Limousine bus” (sense guia). El guia esperarà a l’hotel i segons l’hora d’arribada, 
aconsellarà què fer per la zona. Allotjament a l’hotel. 
 
4 Abril |  TÒQUIO (Tsukiji - Ginza -  Akihabara - Ueno) 

Esmorzar a l’hotel i visita de l’antic mercat de peix més gran del món, Tsukiji, visitant les seves botigues exteriors 
especialitzades en tot tipus de productes. La següent visita és el barri de Ginza, barri conegut pels seus selectes grans 
magatzems i botigues amb productes de primera qualitat, passant per l'impressionant edifici del Fòrum Internacional. 
Des d'aquí ens dirigim al barri de l'electrònica, Akihabara, on no pararem de sorprendre'ns de la seva varietat de 
productes i tipus de llocs. El parc de Ueno és un dels llocs preferits per gaudir d’un Hanami, observar els cirerers en flor 
en aquesta època. Gaudim del parc i de l’ambient. Tornada a l’hotel. 
Nota: totes les visites d’aquest dia es realitzen en transport públic. 
 
5 Abril |  TÒQUIO (Asakusa - Observatori Metropolità de Tokyo - Mejijingu - Harajuku - Shibuya) 

Esmorzar a l'hotel. Comencem les visites per Asakusa el barri més tradicional de Tòquio amb personalitat pròpia i molta 
història. Arribem a Shinjuku per pujar al mirador de l'ajuntament metropolità de Tòquio. La següent zona és Harajuku i el 
santuari de Meiji Jingu dins del parc de Yoyogi, on per aquestes dates també es pot gaudir d'un Hanami. Aquí podem 
realitzar compres i gaudir de la últimes tendències en la moda, també coneixem el carrer de Omotesando. Ja a la tarda 
anem a Shibuya per passar pel famós encreuament i visitar a Hachiko.  
Nota: Transports públics. 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1LCFGqU4BDwM9AshbaQmwfG2u2dw&ll=34.457702460345295%2C134.63265769323436&z=7
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6 Abril |  TÒQUIO – KYOTO - FUSHIMI INARI - CERIMÒNIA DEL TÉ - OKAYAMA 

Esmorzar a l'hotel. Enviem l'equipatge gran a Kyoto i preparem equipatge per a 2 nits. En Shinkansen ens desplacem fins 
a Kyoto, on visitarem el Fushimi Inari per conèixer aquest santuari tan especial on resideixen els déus que controlen i 
protegeixen les collites, i on trobem milers i milers de portes donades als déus. Durant el dia d'avui coneixem algunes de 
les arts més importants i que ens ajuden a entendre Japó, la cerimònia del Te, sens dubte la més significativa, ens mostra 
la millor manera de tractar a les persones, mitjançant una cerimònia plena de significat i que engloba gairebé totes les 
arts del Japó. Continuació a Okayama i allotjament en hotel 
Nota: Transports públics, tren. 
 
7 Abril |  OKAYAMA - MIYAJIMA - HIROSHIMA - OKAYAMA 

Esmorzar a l'Hotel. Avui ens dirigim fins Hiroshima, amb el tren Bala, un cop arribats a Hiroshima ens desplacem fins a la 
illa sagrada de Miyajima, dins del parc natural de la mar interior per visitar els seus racons més especials, carrers, 
santuaris i temple. A la tarda, visita del Gembaku-me, parc i mureu de la pau. Tornada a Okayama. 
Nota: Transports públics. 
 
8 Abril |  OKAYAMA - HIMEJI - KYOTO 

Esmorzar a Hotel. Al matí visitem el Jardí de Konrakuen, entre els tres més reconeguts del Japó, i que per aquestes dates 
esta esplendorós. Es por gaudir passejant per ell i coneixent els seus racons. Ja en direcció a Kyoto, pararem a Himeji per 
visitar el Castell original més espectacular del Japó que es manté en peu com a emblema de l'època samurai i que va ser 
el seu primer patrimoni mundial. També per aquestes dates es pot gaudir de la bellesa dels cirerers en flor. Arribada a 
Kyoto i acomodació a l’hotel. 
Nota: Transports a Tren bala i locals. 
 
9 Abril |  KYOTO (Ryoanji - Kinkakuji - Arashiyama - Castell de Nijo - Nishikichiba) 

Esmorzar a l'hotel i inici de les visites pel Ryoanji i els seus jardins, entre ells un dels més misteriosos i fascinants del món, 
el Kinkakuji que enlluerna amb el pavelló daurat enmig dels seus preciosos jardins. Ja a Arashiyama, podrem gaudir de la 
natura i passejar pel bosc de bambús. La següent visita és el castell de Nijo on ens sorprèn la seva arquitectura i 
grandesa, i coneixem qui eren els Shogun i els samurais. També en el centre de la ciutat, es visita l'esplèndid mercat local 
de Nishikichiba.  
Nota: Transports en bus privat. 
 
10 Abril |  KYOTO - KOYASAN 

Esmorzar a l'hotel. Avui ens desplacem fins a la muntanya sagrada de Koyasan per visitar els seus principals llocs i ens 
allotgem en un dels 120 temples. Sopar shojin (vegetariana, normal dels temples), segons disponibilitat possibilitat de 
visita nocturna a l'Okunoin. 
Nota: Transport públic, tren, bus. 
 
11 Abril |  KOYASAN - NARA TODAJI - KYOTO 

Abans d'esmorzar es pot assistir a l'Gongyo o cerimònia d'obertura del dia. Esmorzar i visita de la zona de l'Okunoin (sinó 
es va visitar el dia anterior) on descansen personatges de la història del Japó i el fundador de la muntanya roman en 
eterna meditació. Des de Koyasan, amb tren, i abans de tornar a Kyoto es visita Nara, antiga capital del Japó, on es pot 
veure l'impressionant Todaji, amb el seu gran buda de Bronze. 
Nota: Transport públic. 
 
12 Abril |  KYOTO - SANJUNSANGENDO - KIYOMIZUDERA - MIYAKO ODORI - KANAZAWA 

Esmorzar a l'hotel. (Preparem una bossa per a dues nits. Les maletes grans s'envien a Tòquio). Continuem les visites a 
Kyoto amb el Sanjunsangendo protector de Kyoto, on ens fascinem amb les 1001 talles antigues de Kannon, dins d'un 
pavelló amb 33 espais entre columnes. Ja a la tarda i a la nostra zona d'allotjament Higashiyama, es visita el 
Kiyomizudera, el temple de les aigües pures, i passeig pel barri tradicional, fins al barri de Gion, gaudint dels cirerers en 
flor fins arribar al centre. Ja a la tarda assistirem als Miyako Odori, que són balls i teatre amb la participació de geishas i 
maikos, que es realitzen de forma especial només a l'abril. Es van crear l'any 1871 per donar a conèixer les arts 
escèniques sofisticades a més públic i és un dels principals esdeveniments socials i tradicionals de Kyoto. A la tarda anem 
en tren a la ciutat de Kanazawa. 
Nota: Transports Bus privat, Tren. 
 
13 Abril |  KANAZAWA - KENROKUEN - HIHASCHICHAYA - MARADO OHMI - YUDANAKA ONSEN 

Esmorzar a l'hotel i visita del Jardí de Kenrokuen, conegut com un dels més admirats al Japó. També ens acostem a la 
zona de cases de te de Higashichaya. Coneixerem el mercat de productes locals de OHMI, on podem provar-los en alguna 
de les seves múltiples parades. A la tarda, amb el tren bala arribem a Nagano, per continuar en tren exprés a Yudanaka 
Onsen. Sopar al Ryokan on també es pot gaudir de les aigües termals a la zona del spa. 
Nota: Transports públics. 
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14 Abril |  YUDANAKA ONSEN - JIGOKUDANI - OBUSE - TÒQUIO 

Esmorzar a l'Ryokan. Al matí coneixerem els Micos de la neu i la seva formidable adaptació al clima, fins al punt d'utilitzar 
les aigües termals per escalfar-se durant el fred hivern. El mundialment famós pintor Ukiyoe de l'era Edo "Hokusai", als 
seus 80 anys, va ser convidat a Obuse, on va deixar obres meravelloses. Visitem el museu de la col·lecció d'art de 
Hokusai. Després de dinar tornem en tren a Tòquio. 
Nota: Transports en bus privat i tren. 
 
15 Abril |  TÒQUIO - FUJI 5 LLACS - IYASHI NO NEMBA - YAKATABUNE - TÒQUIO 

Esmorzar a l'hotel. Avui ens desplacem fins a les faldes del Fujisan en bus privat. Gaudim de la zona dels cinc llacs visitant 
el poble de Iyashi no Nemba. A la tarda a la Badia de Tòquio, sopem dins d'una barcassa tradicional on podem menjar 
sashimi i tempura, mentre gaudim de les vistes de la badia (barra lliure de begudes inclosa). Allotjament en hotel. 
Nota: Transports en bus privat. 
 
16 Abril |  TÒQUIO  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar a l’hotel segons vols. Sortida pel matí amb Shuttle Taxi fins l’aeroport (sense guia). Els viatgers amb vols que 
surtin a la tarda tenen la possibilitat de fer visites per lliure. Nit en ruta. 
 
17 Abril |  BARCELONA o MADRID 

Arribada i fi dels serveis. 
 

 PREU PER PERSONA 2019 

 
SERVEIS DE TERRA:  
Mínim 10 persones:  3.565€  
Suplement habitació  individual: 600€ 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per l'increment del preu del transport (inclòs el cost del 
carburant), de les taxes i els impostos, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat a l’octubre 2017. En cap cas, es 
revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge. L'opció d'establiments o serveis diferents als 
cotitzats, ja sigui per falta de disponibilitat o per decisió del client, comportarà una variació en el preu. 
 
VOLS: (Tarifes calculades en base a la companyia QATAR AIRWAYS en classe N) 
Sortides Barcelona/Madrid:  530€ + taxes d’aeroport (340€ a l’octubre/18)  
 
Tarifes aèries: Donada la nombrosa oferta de companyies, preus i temporades, publiquem el preu del bitllet 
internacional per separat per poder oferir la millor opció en cada cas i segons disponibilitat. L'opció d'altra companyia o 
tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 

 

INCLOU 

 Allotjament 11 nits a hotels de categoria superior. 

 Allotjament 1 nit al Ryokan. 

 1 nit en temple (serveis compartits). 

 Tots els esmorzars i 3 sopars. 

 Assistència a la cerimònia del te. 

 Guia acompanyant en castellà durant tot el viatge. 

 Tots els transports (públics o privats, segons programa). 

 Totes les entrades a les visites programades. 

 Passi de trens, Japan Rail Pass, de 7 dies classe turista. 

 Entrades Miyako Odori. 

 Yakatabune, sopar en barca tradicional badia de Tokyo. 

 Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 2.000 €  
   
NO INCLOU 

 Menjars no especificats i begudes. 

 Cap altre servei no especificat.  
 
 SORTIDA 
 
2 abril 2019  ǀ  Grup mínim 10 persones, màxim 14 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
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 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, 
Altaïr Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos.   
L’assegurança d’anul·lació que cobreix fins a 3.000€ té un preu de 55€, la que cobreix fins a 4.000€ té un preu de 75€, la 
de 5.000€ costa 90€, la de 6.000€ costa 110€ i la que cobreix fins a 7.000€ te un preu de 170€. També posem a la vostra 
disposició assegurances de mort o invalidesa que us permetran ampliar les cobertures per aquestes causes. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
Si el client cancel·la el viatge abans de la sortida haurà d’abonar les quantitats següents a l’agencia organitzadora:  

 Penalització d’un 5% si la cancel·lació es produeix entre 15 i 11 dies, un 15% entre 10 i 3 dies abans i un 25% 
entre 2 dies i 24 hores abans de la sortida. Si el client anul·la en les 24 hores abans o no es presentés a la 
sortida, les despeses d’anul·lació serien del 100%. 

 Despeses de gestió: 75€ per persona. 

 Despeses d’anul·lació dels proveïdors, degudament justificats: dos setmanes abans del inici el 50% i tres dies 
abans del inici el 100%. 

Tots els imports indicats anteriorment són acumulables. 
Els bitllets d’avió estan subjectes a les condicions específiques de cada companyia, consultar en cada cas. 
El preu de l’assegurança d’anul·lació en cap cas és reemborsable.  
Recomanem contractar una pòlissa d’assegurances que cobreixi les despeses d’anul·lació que es puguin ocasionar.  
 
 INFORMACIÓ PRÀCTICA 

 
VISATS 
No es necessita visat per estades inferiors a 90 dies, però sí que és necessari el passaport en vigor.  
 
VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem una visita a la delegació de Sanitat Exterior. Per més informació, consulti la 

següent pàgina web: http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Proposem una ruta per conèixer la primavera japonesa, un viatge molt especial, complet i únic que ens permet conèixer 
molt bé diferents zones de Japó durant un dels moments més bonic de la primavera japonesa, la floració dels cirerers. 
Viatge acompanyat per un guia espanyol resident al país i gran coneixedor de la seva cultura que ens farà entrar més a 
fons en unes tradicions tan diferents a les nostres. Un viatge enriquidor en tots els sentits. 
Els hotels són molt correctes, estan ben situats i ofereixen esmorzar. Existeix la possibilitat de compartir habitació. 
Nota important: No és fàcil aconseguir habitacions individuals als ryokans, normalment, aquests només disposen d'una o 
dues habitacions d'aquest tipus per ryokan. Per tant, cal tenir en compte que és possible que s'esgoti la possibilitat de 
disposar d'habitació individual. 
 
DIVISES 
La moneda utilitzada al Japó és el Ien japonès (JPY), el canvi a l'octubre / 2018 1 € = 128,38 JPY. Es tracta d'una divisa 
subjecta a certes fluctuacions, amb variacions freqüents en els tipus de canvi respecte a l'euro i altres divises 
estrangeres. 

 
CLIMA 
Aquest viatge es realitza a la primavera (de març a maig) amb un clima suau i els arbres en flor (sent el més famós el 
cirerer).  A la florida del cirerer, que escombra el país de sud a nord, a vegades li segueix un front plujós. 

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.a

spx 

 

 CONDICIONS GENERALS 
 

Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web:  

http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html  

 

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

