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Setmana Santa:
Japó Milenari Geishas i Samurais

LUXE

24 març 2018 (dissabte): BARCELONA - PARÍS - TOKYO. Sortida
en vol de la companyia Air France amb destinació a Tòquio, via
París. Nit a bord.

25 març 2018 (Diumenge): TOKYO.
Arribada a Tòquio (Haneda Airport) a la tarda. Tràmits de duana.
Assistència i trasllat privat a l'hotel. Sopar i allotjament.

26 març 2018 (Dilluns). TOKYO. Esmorzar a l'hotel. Visita al
colorit Temple Asakusa Kannon, deessa de la Misericòrdia, a la
qual els japonesos tenen gran devoció, amb la seva arcada
comercial «Nakamise». Finalitzada la visita, el grup disposarà
d'una classe de cuina on aprendran les tècniques per a
l'elaboració del famós plat «Sushi». Després del dinar, visita del
santuari sintoista Meiji, la zona de Harajuku amb el carrer
Takeshita i l'Avinguda Omotesando. Retorn a l'hotel. Tour nocturn
de Tòquio visitant el bulliciós i animat barri de Shibuya i la Torre
de Tòquio. Sopar en un restaurant local. allotjament.
27 març 2018 (dimarts). TOKYO. Mitja Pensió (Esmorzar i
Sopar). Dia lliure per visitar i explorar pel seu compte aquesta
ciutat.
Si no desitja temps lliure, li oferim la possibilitat de realitzar, amb
suplement, l'excursió opcional de dia complet a Nikko, la Muntanya
Sagrada, on trobem una mostra dels meravellosos temples i santuaris
del Japó, en una harmonia perfecta amb la natura que l'envolta.
Destaquem el temple-santuari de Toshogu, els bells paisatges del llac
Chuzenji, i les cataractes Kegon. Dinar en un restaurant local. (Mínim
15 participants.)
Sopar en un restaurant local «Teppan Yaki». El Teppan Yaki és un tipus
de plat de menjar japonès que utilitza una planxa d'acer per cuinar els
aliments. Allotjament.

28 març 2018 (dimecres). TÒQUIO - Kanazawa - Shirakawago
- Yamashiro Onsen. Trasllat a l'estació i sortida amb tren ràpid a
Kanazawa.
(Nota: l'equipatge serà transportat directament de Tòquio a
Kyoto. Necessiten portar un equipatge de mà per a una nit a
Yamashiro.)
Arribada i continuació per carretera a Shirakawago, coneguda
per les seves típiques cases d'estil «gassho-zukuri» unes cases de
teulada triangular fet de palla i molt inclinat per suportar el
pes de l'abundant neu que cau en aquesta zona a l'hivern. Dinar
en un restaurant local. Visita del poble, incloent la casa de la
família Wada i mitjançant una petita Classe de Paper Japonès
«Washi». En acabar, trasllat a Yamashiro Onsen, el balneari
d'aigües termals més important de la regió de Hokuriku. Es
coneix com a «onsen» a les aigües termals d'origen volcànic que
es troben al Japó.

Allotjament

Hotels 4 *
Superior

Durada

9 Dies

Grup

Min. 2 persones

Sortida

24 MAR ‘18

Preu

5.900 €
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Són els banys tradicionals que aprofiten la calor natural d'aquestes
aigües procedents de la gran activitat volcànica i les seves
propietats beneficioses (minerals, sals ...) per a la cura de la pell,
la bellesa i la salut. Sopar típic japonesa i allotjament.

LUXE

29 de Marzo, 2018 (Jueves). YAMASHIRO ONSEN KANAZAWA - KYOTO. Desayuno típico japonés en el Ryokan.
Traslado en autobús privado a Kanazawa. Viajar a Kanazawa
supone sumergirse en el Japón de la época feudal. Sus calles
flanqueadas por casas señoriales, sus antiguas zonas de
recreo, su castillo y el magnífico jardín Kenrokuen lo convierten
en un destino de lo más exótico. Kanazawa es también una
meca de la artesanía: kimonos de seda Kaga-Yuzen, cerámica
de Kutani y Ohi, lacados Wajima tratados en hojas y polvo de
oro, etc. Los famosos espectáculos de «nô» o la afamada
cocina tradicional contribuyen también al exquisito
refinamiento de esta ciudad. Visita del Jardin Kenrokuen,
paseo por el barrio Higashi Chaya Gai y visita a la Casa del
Samurai Nomura. Almuerzo en un restaurante local. Traslado a
la estación de Kanazawa y salida en tren a Kyoto. Llegada.
Traslado al hotel. Cena en un restaurante local. Alojamiento.
30 de Marzo, 2018 (Viernes). KYOTO. Desayuno y visita al
Bosque de Bambues, uno de los más famosos y bonitos
Japón. Visita del Templo Kinkakuji famoso por su Pabellón
Dorado. Almuerzo. En un restaurant local. A la tarda, visita al
Temple Kodaiji i passeig per la zona de Ninnenzaka
Sennenzaka amb temps lliure. Sopar i allotjament.
31 març 2018 (dissabte). KYOTO - NARA - KYOTO. Dasayuno.
Visita de Nara, el Parc dels Cérvols Sagrats, el Temple Todaiji,
la construcció de fusta més gran del món: 40m d'alt per 47 de
llarg, que guarda el Gran Buda de Bronze de 16m d'altura, 120
kg d'or i 430 tones de bronze, i el Santuari Kasuga. Retorn a
Kyoto. Visita del Temple Byōdō In, la silueta està estampada
en les monedes de 10 Iens. Dinar en un restaurant local. Tour
nocturn de Kyoto passejant pel popular barri de Gion. Sopar
japonesa amb Geishas. Allotjament.
1 abril 2018 (Diumenge). KYOTO - OSAKA. Pensió Completa.
Sortida per carretera a Osaka. Arribada i visita de
l'Observatori de Umeda Sky Building i el Castell d'Osaka. Dinar
en un restaurant local. Temps lliure per la zona comercial i
d'entreteniment de Dotonbori al cor de Namba. Sopar i
allotjament.
2 abril 2018 (Dilluns). OSAKA - PARÍS - BARCELONA
Esmorzar. Trasllat privat a l'aeroport de Osaka per agafar el
vol amb destinació a Barcelona o Madrid, via París.
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HOTELS PREVISTOS
3 Nits a Tòquio: New Otani Garden Tower (Standard Room)
1 Nit en Yamashiro Onsen: Ryokan Rurikoh (Japanese Room)

LUXE

3 Nits a Kyoto: Kyoto Tokyu Hotel (Standard Room)
1 Nit a Osaka: Hotel New Otani Osaka (Superior Room)
INCLOU
- Bitllet d'avió d'Air France en classe turista
- Tren Super Expresso en classe turista
- Trasllats i visites privades amb guies locals de parla
espanyola
- Hotels de 4 * indicats
- Menjars indicades
- Guia acompanyant durant tot el viatge
- Assegurança d'assistència en viatge i despeses de
cancel·lació (3.000 € per persona)
- Taxes de bitllet (90 €).
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