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 TARDOR AL JAPÓ   
 

Gastronomia i molt més  
 

VIATGE EN GRUP – 16 DIES 
 

 

 
 
 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

05 Novembre Barcelona  Tòquio   

06 Novembre Tòquio  Hotel 

07 Novembre Tòquio E,S Hotel 

08 Novembre Tòquio E Hotel 

09 Novembre Tòquio  Nigata  Sado E,S Ryokan  

10 Novembre Sado E,S Ryokan 

11 Novembre Sado   Naoetsu  Nagano (Mure) E,S Casa Rural 

12 Novembre Nagano (Mure)  E,S Casa Rural 

13 Novembre Mure  Takayama  E Hotel 

14 Novembre Takayama (Shirakawago i Hida Furukawa) E Hotel 

15 Novembre Takayama  Gero  E,S Ryokan Onsen 

16 Novembre Gero  Kyoto  E Hotel  

17 Novembre Kyoto E Hotel 

18 Novembre  Kyoto E Hotel  

19 Novembre Kyoto   Barcelona    

20 Novembre Barcelona    

 

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

05 Novembre |  BARCELONA  PEQUIN 10:40 – 04:35  TÒQUIO 08:35 – 12:50 

Presentació a l’aeroport per volar a Tokio.  
 
06 Novembre |  TÒQUIO 

Arribada a Tòquio i trasllat a l'hotel Shinjuku Washington o similar. 
Shinjuku és el centre de la cultura de Tòquio, un barri que no atura l'evolució. L'estació de tren de Shinjuku és la més transitada 
del món, als voltants d'aquesta estació, trobem diferents llocs per visitar, passejar o gaudir de la vista des de les alçades; Grans 
superfícies i grans magatzems, a més de carrers bulliciosos com les de Kabukicho, el barri vermell de Tòquio, on la música rugeix 
des de cada un dels locals, les olors flueixen des de les cuines de les tavernes i les pantalles emeten anuncis sense parar. L'art 
públic es dissemina per la zona de negocis on es succeeixen els hotels i els gratacels d'oficines, destacant l'Edifici del Govern 
Metropolità de Tòquio, des dels seus miradors es pot gaudir d'una panoràmica extraordinària de la ciutat o l'Hotel Park Hyatt 
Tokyo, conegut per haver estat protagonista silenciós de la pel·lícula Lost in Translation. Per prendre’s un respir, el parc 
Shinjuku Gyoen, és un oasi la mig de la metròpolis. 
A la tarda, proposem apropar-nos fins a l'edifici del Govern Metropolità per pujar a una de les seves dues torres, cadascuna 
amb un observatori panoràmic a 202 metres d'alçada, des de les quals es pot gaudir de vistes de la ciutat i els seus voltants. 
A l'hora de sopar, es pot acudir a una de les tavernes de Kabukicho o, a Omoide Yokocho "carreró dels records", un reducte del 
vell Shinjuku format per dos carrerons paral·lels en els que s'amunteguen més de 50 locals de menjar, principalment bars i 
izakayas (tavernes japoneses). Molts d'ells són tan petits que tot just hi caben una dotzena de clients. 
 
07-08 Novembre |  TÒQUIO 

Tòquio és una ciutat que convida moure’s pels diferents barris o districtes d'aquesta extensa metròpoli amb prefectures 
adjacents on viuen 13 milions d'habitants. Una estada limitada a la ciutat, obliga a seleccionar les visites. 
El Palau Imperial, es troba protegit per fossats excavats, magnífiques portes i antigues torres de vigilància. En un passeig es pot 
arribar a Ginza, famosa per les seves elegants botigues i la brillantor multicolor del neó dels seus rètols. 
Allunyant-se del bullici de Ginza i Yurakucho, es troba l'espaiós districte de Ueno, amb el seu popular mercat de carrer i el parc 
més extens de la capital. Des de principis d'abril, el parc es converteix en un paradís de cirerers en flor que atrau una multitud 
de caminants i excursionistes. Esquitxat de nombrosos i variats museus, constitueix un ampli centre d'art i cultura. 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&hl=es&mid=1uCNJk9mAQWmLO0aYUb9flXIogVYF_Imx&ll=36.12736434546535%2C136.90499658616807&z=6
http://washington-hotels.jp/shinjuku/
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Al districte d'Asakusa la gent encara viu l'esperit de "l'antiga Edo", envoltats de tradició. El seu punt central és el temple de 
Sensoji o Asakusa Kannon i el carrer comercial que porta allà, "Nakamise Dori".  
Shibuya, molt concorregut, especialment per la joventut a l'última de la capital, és el centre on tenen lloc totes les innovacions 
de Tòquio i a partir del qual s'estén de forma contínua la "cultura juvenil". També aquí s'ha instal·lat l'avantguarda de la moda i 
l'art internacional, per convertir-lo en el seu aparador. 
Odaiba, construït sobre terrenys guanyats al mar al Port de Tòquio, és un dels punts neuràlgics de la capital. Un centre 
comercial sempre vibrant i el parc d'atraccions Joypolis atreuen a una multitud de visitants, alguns dels quals van per pujar a la 
roda de fira més alta del món. 
El mercat de peix Tsukiji i els carrerons adjacents on es troben diversos restaurants, bars i petites tavernes, està ple de negocis 
tradicionals. 
Akihabara és una zona amb més de 250 botigues d'aparells i components elèctrics, reunides al voltant de l'avinguda Chuo-dori. 
Actualment els ordinadors i equips relacionats amb internet i els nous mitjans de comunicació estan guanyant terreny. Moltes 
botigues ofereixen vendes lliures d'impostos i compten amb personal que parla anglès.. 
 
Visites previstes pel dia 7: 
Visita al mercat de Tsukiji, la major llotja de peix del món. Pels voltants del mercat hi ha infinitat de parades al carrer, 
restaurants, botigues de ganivets i establiments on es pot gaudir de degustacions de sushi, donburis o bols d'arròs 
acompanyats de tota mena de peixos. Un curt passeig ens portarà a Ginza, una de les meques de l’arquitectura a Tokio, tot i 
que en els darrers anys ha anat perdent punts respecte a Shinjuku i Shibuya, Ginza ha estat la referencia del Tokio més modern 
i actual. Aprofitarem per visitar una planta dedicada a la gastronomia i productes gourmet del centre comercial Mitsukoshi, on 
l’exotisme i la sofisticació arriben a extrems impensables. Continuació en metro a Shibuya, un dels barris que marquen 
tendències i que entra en competència amb Harajuku com a barri més "fashion" de la ciutat. Aquí es troba el lloc més transitat 
del planeta, una cruïlla de vianants per on cada dia passen més de 2 milions de persones. Independentment de l'interès per les 
compres, es pot tafanejar per grans magatzems com el Shibuya 109. 
Sopar inclos en un restaurant amb tast de sakes amenitzat amb música en viu de shamisen (guitarra tradicional japonesa). 
Comptarem amb la presència de Mr. Sake, el nord-americà John Townsend, tota una celebritat que ha estat designada per 
divulgar aquesta beguda entre el públic internacional. 
 
Visites proposades pel dia 8: 
Ens dirigirem a Ameya-Yokocho, el mercat de carrer al barri de Ueno especialitzat en marisc i peix fresc, algues, fruites, i tot 
tipus de productes. Es pot continuar passejant o en transport públic fins Asakusa per visitar el pòrtic Kaminarimon, el carrer 
comercial Nakamise i el temple budista de Sensoji. 
Després de la visita a Sensoji, es pot continuar a Kappabashi, un carrer flanquejat per les dues voreres amb una infinitat de 
botigues especialitzades en cuina, on podem trobar tot tipus d'estris de cuina, bols, artesania, ganivets, o fins i tot les típiques 
reproduccions de parafina que imiten plats i ingredients. 
A l'hora de sopar, la ciutat ofereix moltes opcions, des de la zona de Shinbashi per endinsar-nos en alguna de les tavernes 
japoneses o izakaya, l'illa de Tsukishima per provar un dels plats típics de la zona, l'monjayaki o el barri de Ryogoku, on els 
lluitadors de sumo retirats han obert establiments especialitzats en chankonabe, un nutritiu plat a la cassola amb base de 
pollastre, fideus i tofu. 
 
09 Novembre |  TÒQUIO  NIGATA  SADO 13:45 – 14:50 

Anirem amb tren a Nigata, famosa per la qualitat dels seus cultius d'arròs, el sake i el marisc fresquíssim. Al costat de l'estació 
de trens, es troba el Museu del Sake Ponshukan, on a través d'uns sortidors, es poden degustar fins a un centenar de varietats 
de sake de la regió de Nigata. Sortida en ferri a l'illa de Sado on tindrem contacte amb el Japó més rural, una experiència nova i 
única que assegura no veure’s involucrat, ni patir el turisme de masses. Gràcies a la seva accidentada costa, les seves dues 
cadenes muntanyoses i la seva plana central, és un gran atractiu per a amants de la natura i el senderisme. Però també és un 
destí històric i cultural. Durant l'edat mitjana va ser un lloc al qual van ser deportats molts intel·lectuals hostils al govern, que va 
contribuir al desenvolupament d'una cultura aristocràtica local. Acomodació al Ryokan Itoya en règim de mitja pensió.. 
 
10 Novembre | SADO 

De la mà del nostre amfitrió Yoshiyuki Ito, fotògraf, resident a l'illa i propietari del ryokan, recorrerem l'illa i coneixerem alguns 
dels seus llocs favorits com el Geoparque, un parc natural on podrem submergir-nos en la natura i contemplar les vistes de les 
costes que banyen l'illa de Sado. Visita del celler Obata Shuzo i Gakkogura, una antiga escola construïda en fusta i reconvertida 
en celler, on descobrirem com s'elabora el sake regional i tindrem ocasió de degustar-lo. 
 
11 Novembre | SADO  NAOETSU 11:50 – 13:30   NAGANO (MURE)  

Coneixerem pobles com el de Shukunegi, amb els seus carrers formats per canals i les seves cases de fusta d'antics vaixells. 
Passeig opcional en "taraibune", unes tradicionals bótes de fusta que des d'antany s'utilitzen a manera de pot per navegar 
entre les aigües poc profundes de la costa de Sado per pescar mol·luscs. Trasllat al port per agafar un ferri fins Naoetsu i 
continuar en tren al poble de Mure, a Nagano. A l'arribada a l'estació de Mure, ens espera Tamami, la nostra amfitriona a la 
zona i propietària de la casa rural on ens allotjarem. Visita del temple Zenkoji a Nagano. Fundat al segle VII, el temple Zenkoji és 
el centre neuràlgic i espiritual de la ciutat de Nagano, tant pel simbolisme del que significa com per la seva descomunal 
grandària, consta de 39 edificis que ocupen un espai de 59.000 metres quadrats. Al vespre, la nostra amfitriona ens ensenyarà a 
elaborar els tradicionals fideus soba, típics de Nagano, i menjarem delícies com el sasazushi, un tipus de sushi embolicat en fulla 
de bambú, nabemono o guisat japonès de carn, i tempura de bolets. Allotjament i sopar. La casa rural no disposa d'habitacions 
individuals, hi ha dues habitacions dobles amb llit, la resta són habitacions tradicionals compartides amb tatami i futon. 

https://itouyaryokan.com/
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Banys compartits.  
 
12 Novembre | NAGANO (MURE)  

Esmorzar i sortida cap al Parc dels micos de Jigokudani, conegut per les aigües termals que acostumen a estar ocupades per 
micos de cara vermella banyant-se en elles. Una estimulant excursió i un espectacle natural, sobretot a l'hivern quan la neu ho 
cobreix tot. Continuació al santuari de Togakushi, situat en ple bosc i consta de cinc santuaris: Hoko-sha, a la base de la 
muntanya; Hino-miko-xa, dedicat al Déu del foc i les arts escèniques; Chū-sha, dedicat al Déu de la saviesa; Oku-sha i Kuzuryu-
sha, dedicat al Déu de la pluja i amo dels poblats de Togakushi. A la tarda, la nostra amfitriona Tamani ens oferirà la cerimònia 
del te. Allotjament i sopar. 
 
13 Novembre |  NAGANO (MURE)  TAKAYAMA 

Esmorzar i passeig matinal pel camp de cultiu de la casa rural. Allà es podran recol·lectar pomes de cultiu ecològic, un altre dels 
productes típics de Nagano, que ens podran servir com refrigeri. Trasllat a l'estació de tren per viatjar a Takayama. Arribada a 
Takayama i trasllat a peu (5 minuts) a l'hotel. Tarda lliure per visitar aquesta antiga ciutat feudal, més aviat petita i perfecta per 
recórrer a peu o bicicleta i que ha sabut conservar un barri antic, ideal per passejar, anar de botigues, gaudir del menjar 
regional i visitar alguna de les sakagura o cellers de sake accessibles a peu. En Takayama es celebren dos interessants festivals a 
l'abril i a l'octubre i, és el lloc ideal per degustar la seva deliciosa carn de vedella de Hida. Allotjament a l’hotel Wat Hotel&Spa 
Hida Takayama. 
 

14 Novembre |  TAKAYAMA  SHIRAKAWAGO  HIDA FURUKAWA  TAKAYAMA 

Esmorzar i trasllat a Shirakawago, que juntament amb Gokayama, va ser declarada Patrimoni de la Humanitat a 1.995. 
Travessada pel riu Shogawa i envoltada de muntanyes, la petita població de Shirakawago és coneguda per les seves típiques 
cases d'estil gassho-zukuri, unes cases de teulades triangular fetes de palla i molt inclinades per suportar el pes de l'abundant 
neu que cau a l'hivern . Tornada a Takayama per agafar el tren a Hida Furukawa, una petita i afable població a 15 minuts en 
tren de Takayama. El casc històric es pot recórrer a peu i, els seus carrers i edificis tradicionals han estat font d'inspiració per a 
la popular pel·lícula d'animació Your Name. 
 

15 Novembre |  TAKAYAMA  GERO 

Esmorzar i sortida amb tren a Gero, on es podrà viure l'experiència d'un "onsen", en un dels balnearis d'aigües termals més 
famosos de Japó, ubicat al mateix Ryokan on ens allotjarem, situat al costat del brollador. Allotjament en règim de mitja pensió, 
on gaudirem d'un sopar tradicional kaiseki (alta cuina japonesa). Els banys termals són accessibles les 24 hores. Allotjament al 
Gero Onsen Ryokan. 
 
16 Novembre |  GERO  KYOTO 

Desplaçament en tren a Kyoto. Arribada a Kyoto i trasllat a peu a l’hotel Keihan Grande.  
Kyoto va ser la capital del Japó durant més de mil anys, al llarg d'aquests segles, va ser bressol de gran part del més elaborat 
que va produir el país en l'àmbit de les arts, la cultura, la religió o les idees. La ciutat compte amb un ric patrimoni cultural, que 
inclou infinitat de temples budistes, santuaris sintoistes i barris que han mantingut el bon gust i els costums de l'antiga capital 
imperial. Després de dinar, ens aproparem al barri de Gion, un dels barris de geishas més tradicionals en què les cases antigues 
ben conservades ens traslladen al Kyoto d'altres temps. Finalitzarem la jornada al mercat de Nishiki.  
 
17 - 18 Novembre | KYOTO 

La quantitat de llocs a visitar i la seva dispersió, obliguen a seleccionar les múltiples visites que es poden fer a la ciutat. 
Al centre de la ciutat es troba el Palau Imperial, l'arquitectura és coneguda per haver aconseguit la cinquena essència de la 
simplicitat. A prop del palau hi ha el Castell Nijo, amb l'arquitectura més sumptuosa, que va ser la residència del shogun 
Tokugawa Ieyasu durant les seves escasses visites a la ciutat. 
El concorregut mercat Nishiki es troba en un carrer cobert i s'especialitza en botigues de confitats típics de Kyoto, verdures, 
peixos, carns ..., un lloc perfecte per passejar i veure què mengen els japonesos. 
Gion és un dels barris on encara es poden veure Geishas acompanyant els clients dels múltiples restaurants de luxe que hi ha 
per la zona. 
En Higashiyama "la muntanya de l'est", la noblesa va construir nombrosos temples, santuaris i viles, donant al barri una vitalitat 
molt especial en arquitectura, jardins i belles arts. Els carrers Sannenzaka i Ninenzaka són les zones històriques millor 
preservades de Kyoto, entre antigues cases de fusta i botigues de mercaders. Actualment, els carrerons amb llambordes i 
alguns graons, estan plens de botigues de records i ceràmica, cafeteries i botigues de te on gaudir d'un te verd japonès, un 
snack o un adobat tradicional. En aquesta mateixa zona es troba el Temple Sanjusangendo, que es distingeix per les 1.001 
estàtues de fusta daurada de Kannon, la deessa de la misericòrdia. En el conjunt de temples Kyomizu-dera, destaca l’edifici 
principal per la seva complexa arquitectura, sostenint-se per centenars de pilars, sobresortint del turó i oferint impressionants 
vistes de la ciutat. 
El Kinkakuji o pavelló daurat, únic per la seva construcció i envoltat de jardins, és un temple zen que té la particularitat de tenir 
les parets exteriors de les dues plantes superiors recobertes amb pa d'or. Construït al 1397 com a vila de descans del shogun 
Ashikaga Yoshimitsu, es va convertir en temple zen de la secta Rinzai després de la mort del shogun al 1408 i, funciona des de 
llavors com sharides, recinte on es guarden les relíquies de Buda. El temple va ser designat Patrimoni de la Humanitat i és 
Monument Històric de l'antiga Kyoto. 
Arashiyama, a 20 minuts amb tren del centre de Kyoto, és un lloc on es pot passejar per un bosc de bambú, admirar els cirerers 
en flor a la primavera o els aurons vermells a la tardor, hi ha un gran nombre de temples i camins que es poden recórrer tant a 
peu com en bicicleta. 

https://www.suimeikan.co.jp/
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El Fushimi Inari, és un dels santuaris sintoistes més importants del Japó, protector de les collites i guardià de la clau del graner. 
En el recorregut pels seus 4 km de camins, trobem milers de torii que gairebé semblen formar un passadís amb sostre i que han 
estat donats per comerciants que posen els seus noms, o els dels seus negocis en els torii perquè el déu Inari els sigui propici. 
 
Proposta de visites pel matí del dia 17: 
Visita de la zona històrica millor preservada de Kyoto, Higashiyama. Caminant pels carrers Sannenzaka i Ninenzaka es pot 
imaginar com era aquesta zona fa un segle; mateixes teulades, mateixes parets, fusta, carrers empedrats... Actualment es una 
zona enfocada al turisme i el comerç. També es poden visitar els temples de Kyomizu-dera i Sanjusangendo. 
 
Proposta de visites pel matí del dia 18: 
Visita al temple Ginkakuji o Pavelló de Plata, famós per la bellesa dels seus jardins. Iniciarem la ruta resseguint el Camí de la 
Filosofia, ple de monuments i magnífiques vistes. Seguirem fins al temple Nanzen-ji per veure el Suiro-kaku, un aqüeducte 
construït en totxo que ens transporta a temps pretèrits. Finalitzarem el recorregut a l'estació de metro de Higashiyama, on 
visitarem Kouji-ten, una mena de teteria on podrem fer una parada en el camí i degustar el amazake, una deliciosa beguda amb 
moltes propietats nutricionals. 
 
19 Novembre |  KYOTO  SHANGAI 16:00 – 17:35 

Esmorzar i temps lliure fins al moment d’anar en tren cap a l’aeroport de Kansai i prendre el vol de tornada. 
 
20 Novembre |SHANGAI  BARCELONA 01:05 – 08:00 

Arribada i fi dels serveis. 
 
 PREU PER PERSONA 2018 
 
Grup 10-12 persones:  3.360€ 
Grup 13-14 persones:  3.210€ 
Suplement habitació individual:    580€ (excepte a Mure) 
 
Les inscripcions efectuades abans del 5 d’agost tenen un descompte de 120€ per persona. 
 
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 abril 2018. En cap cas, es revisarà a l’alça durant els 20 
dies anteriors a la data de sortida del viatge.  

 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

 Bitllet d’avió en classe turista d’anada i tornada. 

 Allotjament en hotels, ryokans i casa rural amb esmorzar.   

 Mitja pensió a Sado, Nagano i Gero (sense begudes).  

 Billetes de tren per tota la ruta i ferri a l’illa de Sado. 

 Recorreguts en mini bus privat a Sado i Nagano.  

 Visita a Shirakawago en mini bus privat. 

 Acompanyant coneixedor del país i la seva gastronomia des de Barcelona.  

 Visites i activitats indicades. 

 Assegurança d’assistència en viatge i anul·lació fins 2.000 € (gratuïta)  
 
NO INCLOU   

 Taxes d’aeroport (462€ aprox).  

 Transport públic o privat a les ciutats.   

 Entrades a visites.  

 Dinars i sopars no indicats.  

 Propines ni cap altre servei no especificat.  
 
 ACOMPANYANT / EXPERT 
 
Roger Ortuño Flamerich és autor de ComerJapones.com, el web de referència sobre gastronomia japonesa en llengua 
castellana des de 2003. Ambaixador de Bona Voluntat de la Gastronomia Japonesa condecorat pel govern del Japó (MAFF). 
Premi del Cònsol General del Japó a Barcelona en reconeixement a la seva tasca de divulgació de la gastronomia japonesa a 
casa nostra. A més d'organitzar cursos de cuina japonesa a Barcelona, Madrid i València, dirigeix i presenta les activitats 
gastronòmiques del Saló del Manga de Barcelona. Roger també és conferenciant de Fundació Japó a Andorra, Bolívia, Colòmbia, 
Cuba, Espanya, Hondures, Panamà i Paraguai, on imparteix seminaris sobre gastronomia nipona en universitats i les 
ambaixades de Japó en aquests països. Assessor del manga gastronòmic Oishinbo en espanyol, un dels més venuts de la història. 
Sake Sommelier (SSI, WSET i Certified Sake Professional), el 2017 va ser Jurat del prestigiós premi International Wine Challenge 
(IWC) a la secció de Sake. Viatja periòdicament al Japó, per conèixer diferents llocs de la geografia japonesa, visitar amics i 
seguir aprenent sobre la seva llengua, cultura i gastronomia. 

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.  
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 cal visat pes estades inferiors a 90 dies.  
 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Japó té un ric patrimoni cultural i paisatgístic, antic i modern, però també és un país amb una societat molt diferent de la nostra, 
amb unes formes d'organització i un estil de vida tan o més interessants que els seus monuments. 
La gastronomia japonesa és un reflex més de la cultura d'aquest país. Expressa la bellesa de la natura i el canvi estacional, 
aprofitant les característiques dels diversos i frescos productes alimentaris. La tradició de servir l'arròs amb verdures de la 
temporada i peix, o altres productes de la mar, va evolucionar fins arribar a una forma altament sofisticada en el període Edo 
(1603-1867), i roman com la brillant essència de la cuina japonesa. 
Procurarem menjar allà on mengen els japonesos (hi ha moltes opcions, pel que fa al contingut i al preu), comprar on ells 
compren, i moure'ns com ells ho fan, en transport públic. En dues setmanes podrem fer-nos una bona idea d'aquest fascinant 
país. Perquè viatjarem amb un grup reduït i així podrem tenir contacte directe i constant amb l'acompanyant i els 
col·laboradors locals. 
A l'illa de Sado ens rebrà Yoshiyuki Ito, un fotògraf japonès instal·lat a l'illa que regenta el Ryokan on estarem allotjats. 
Coneixerem el Japó rural i muntanyós, allotjant-nos en les proximitats de Nagano en una casa rural, on Tamami, la seva 
propietària, ens atendrà durant la nostra estada, i ens acompanyarà en les visites per la zona. 
Des de Takayama, visitarem el poble de Shirakawago, declarat Patrimoni de la Humanitat, possiblement el poble més visitat del 
Japó. També Hida Furokawa, una població oblidada pel turisme de massiu.  
Viurem l'experiència d'un "onsen", a la vall de Kiso, un dels balnearis d'aigües termals més famosos de tot Japó. 
A Kyoto, coneixerem el seu ric patrimoni cultural, que inclou infinitat de temples budistes, santuaris sintoistes i barris que han 
mantingut part del bon gust i els costums de l'antiga capital imperial. 
Més enllà d'incloure les visites que considerem bàsiques, l'esperit d'aquest viatge és que l'experiència sigui agradable i 
enriquidora. Amb flexibilitat, confort i el suport i assessorament constant de l'acompanyant i els col·laboradors locals. 
 
DIVISES 
La moneda és el ien japonès (JPY), el canvi fluctua constantment, 1€ = 131,500JPY (en març 2018). Es pot adquirir en oficines de 
canvi, hotels, botigues i grans magatzems autoritzats. Japó és un país que es paga molt en efectiu, en alguns establiments no 
accepten targetes de crèdit. Es pot obtenir iens en determinats caixers automàtics. 
 
CLIMA 
El clima a Japó (a excepció de les zones d'Okinawa i Hokkaido) és temperat amb quatre estacions ben diferenciades. Els hiverns 
són freds i assolellats al sud i a Tòquio (on ocasionalment neva) i molt freds a Hokkaido. L'estiu, entre juny i setembre, pot ser 
càlid o molt calorós depenent de l'any. La primavera i la tardor solen ser suaus a tot el país. Hi ha precipitacions durant tot l'any 
encara que els mesos més plujosos són juny i el principi de juliol.  
 
 CONDICIONS GENERALS 
 
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web:  
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html 


