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Gran Viatge al JAPÓ  
“El país del Sol Naixent” 

 

Del dijous 10 al dimarts 22 de maig del 2018 
 

�       DIJOUS  ·  10  · BARCELONA –   
 

 Matí:  a les 13:00 h sortida i trasllat des del Passeig de Gràcia/Gran Via 
de les Corts Catalanes fins a l’aeroport de Barcelona-El Prat (BCN), T-1. 

 Sortida:         a les 15:30 h vol EK 186 amb la companyia Emirates. 
 

 
�       DIVENDRES  ·  11  ·   KANSAI – OSAKA 
 

 Arribada: a les 00:25 h a l’aeroport de Dubai (DXB).  
 Sortida:         a les 03:40 h  vol EK 316 amb la companyia Emirates.	
 Arribada: a les 18:05 h a l’aeroport de Kansai Internacional (KIX).  
 Tot seguit:     Trasllat amb autocar de l'aeroport fins a l'HOTEL d’OSAKA 
 Allotj./sopar: en un Hotel d’OSAKA.  

 

�       DISSABTE  ·  12  · KYOTO – RYOANJI – KINKAKUJI – ARASHIYAMA –  
     CASTILLO NIJO – Sopar MAIKO 
 

 Matí:  sortida cap a KYOTO on començarem la nostra ruta amb la visita 
al temple budista zen de RYOANJI, construït en el període Heian com a 
residència aristocràtica i convertit en temple budista zen de la secta Rinzai el 
1450 i els seus jardins, uns dels mes misteriosos i fascinants del món. Aquest 
temple està inclòs en la llista de monuments històrics de l'antiga KYOTO que 
van ser declarats com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1994. 

 Seguirem amb la visita al temple de KINKAKUJI o Pavelló Daurat, construït 
 originàriament al segle XIII. La imatge del temple, exquisidament adornat amb 
 fulles d'or, es reflecteix amb gran bellesa a les aigües del Kyokochi, l’estany 
 mirall amb les seves dues petites illes de roca i de pins, 
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 Dinar:  en ruta.  
 Tarda   anada fins a la zona anomenada ARASHIYAMA, situada a la llera 

del riu Hozu, on podrem gaudir de la natura i passejar pel bell mig de cirerers i 
d’un bosc de bambú. La següent visita serà el castell de NIJOJO, una sorprenent 
edificació fortificada, on durant dècades hi va residir la Cort Imperial i que 
actualment forma part del conjunt de monuments històrics de l’antiga KYOTO i 
OTSU, declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 

 Sopar:  molt especial  “kaiseki” atès per una maiko (geisha jove), que ens 
crearà una atmosfera de serenitat i harmonia amb les estacions a través dels 
aliments escollits, dels quals s’extreu la seva essència amb l’ús de les tècniques 
tradicionals de la cuina japonesa. 

 Allotjament:  en un Hotel de KYOTO. 
 

�       DIUMENGE  ·  13  ·  SANJUNSANGENDO – FUSHIMI INARI –   
     NISHIKICHIBA – KIYOMIZUDERA – OKAYAMA 
 

 Matí:    avui preparem una bossa per a dues nits, (la maleta gran la 
deixarem a la recepció de l’hotel) La primera visita d'avui serà al 
SANJUNSANGENDO, protector de KYOTO, un lloc que ens fascinarà amb les 
1001 talles antigues de Kannon ubicades dins d'un pavelló amb 33 espais entre 
columnes. Molt a prop d'aquest indret, farem una parada al FUSHIMI INARI 
per tal conèixer i visitar aquest santuari tan especial i misteriós, on segons les 
seves creences hi resideixen els déus que controlen les collites, i on trobem 
milers i milers de portes ofertes als déus. 

 Dinar:  en un restaurant de la zona central del mercat de 
NISHIKICHIBA 

 Tarda:  coneixerem el tradicional i monumental barri de 
HIGASHIYAMA, on visitarem el temple de  KIYOMIZUDERA, fundat a finals 
del segle VIII i declarat Tresor Nacional, i lloc des d’on gaudirem d’una 
magnífica panoràmica de la ciutat de KYOTO;  acabarem al districte de Gión, 
situat al voltant de l’avinguda Shijo, famós per les seves geishes.  

 Seguidament, ens desplacem en TREN BALA fins a OKAYAMA. 
 Allotj./sopar: en un Hotel de OKAYAMA. 

 
�       DILLUNS   · 14 ·  OKAYAMA – MIYAJIMA – HIROSHIMA 

 
 Matí:    començarem la jornada a OKAYAMA tot visitant un dels tres 

jardins més elaborats i fascinants del Japó, el Korakuen. 
 Dinar:  en ruta.  
 Tarda:  pujarem amb el famós TREN BALA que ens durà fins a la ciutat 

HIROSHIMA i tot seguit ens desplacem fins a l'illa sagrada de MIYAJIMA, 
situada dins el Parc Natural de la mar interior, on visitarem els seus racons més 
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especials, els carrers, el santuari i el temple, tot gaudint de 
l’espectacular capvespre que ens ofereix aquesta preciosa illa.  
Seguidament  ens desplacem fins HIROSHIMA. 

 Allotj./sopar: en un Hotel de HOROSHIMA. 
 

�       DIMARTS   · 15 · HIROSHIMA – HIMEJI – KYOTO 
 

 Matí:    després d’esmorzar al ryokan, visitarem el Parc Memorial de la 
Pau d’HIROSHIMA, el GENBAKU-DOME, tot un símbol fort i poderós de la 
força més destructiva mai creada per la humanitat, i la màxima expressió de 
l'esperança de pau mundial i eliminació definitiva de totes les armes nuclears. És 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.  
To seguit,  agafarem el tren per anar fins a HIMEJI, un castell construït al segle 
XIV i reconstruït el segle XVII. Aquest castell no només és bonic, sinó també 
una rara mostra dels castells originals del Japó. Per aquesta raó ha estat catalogat 
com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El complex es compon de 
cinc nivells de torrassa principal i de tres torres més petites que presenten una 
línia esplèndida, des d'un punt de vista tant estètic com arquitectònic. 

 Dinar: en ruta 
 Tarda: retorn a KYOTO 
 Allotj./sopar: en un Hotel de KYOTO. 

 
�   DIMECRES  · 16 ·  KYOTO – KANAZAWA – SHIRAKAWAGO –  
      TAKAYAMA 
 

 Matí:    després d’esmorzar a l'hotel, prepararem una bossa amb les coses 
necessàries per a passar dues nits i enviarem la maleta gran a TOKYO. Tot 
seguit, agafarem el tren, aquesta vegada amb destinació a KANAZAWA. Un cop 
allí, pujarem a l’autocar privat que ens durà fins a l’indret on hi ha un del millors 
i més espectaculars jardins del Japó, el Kenrokuen, lloc on farem una passejada 
que ens captivarà per la seva bellesa i pels seus racons tan especials i únics. 
Seguidament anirem fins a l’històric poble muntanyenc de SHIRAKAWAGO, 
conegut per les seves cases típiques d’estil gassho-zukuri amb teulades 
triangulars fetes de palla i molt inclinades que per la seva singularitat formen 
part del Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 

 Dinar:  en ruta 
 Tarda:  anada fins a la ciutat de HIDA TAKAYAMA, situada a la regió 

muntanyosa de Hida en plens Alps Japonesos. La bellesa i espectacularitat del 
seu casc antic ple de cases del període d’Edo ens permetrà retrocedir en el temps 
i passejar pel Japó d’abans.  

 Allotj./sopar: en un Hotel de TAKAYAMA. 
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�       DIJOUS  · 17 ·  TAKAYAMA –  OTAKI – KAWAGUCHIKO 

 Matí:    passejada pel mercat local i pel preciós casc antic del poble de 
TAKAYAMA, centre comercial de la regió, on s’hi poden trobar gran varietat de 
productes artesanals, entre ells el Sake, productes tradicionals de fusta i Miso. 
Des d’aquesta població de TAKAYAMA, emprendrem la ruta de travessa  els 
Alps, tot fent una parada al bell mig d’aquesta carena, per tal de gaudir de 
l’espectacle natural de la gran cascada del mico blanc.  

 Dinar:  en ruta   
 Tarda:  anada fins al llac de KAWAGUCHIKO, que es troba davant del 

MONT FUJI (Fujisan),  la muntanya més alta del Japó. En arribar-hi pujarem 
al telefèric de Kachi Kachi, que s’enlaira fins al Mont Tenjo, des d’on podrem 
gaudir, si fa bon temps, d’una Increïble panoràmica del Mont Fuji i del llac.  

 Allotj./sopar: en un RYOKAN-HOTEL d’aigües termals.  
 

�       DIVENDRES  · 18 ·  KAWAGUCHIKO – NIKKO – TOKYO 
 

 Matí:  ens desplacem fins a NIKKO, una meravella de gran bellesa 
natural i un important emplaçament d'obres mestres arquitectòniques del 
Japó. Forma part del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des de 1999. 
El santuari TOSHOGU, acabat en 1636 i dedicat al fundador del shogunat dels 
Tokugawa, és el punt de convergència de la ciutat. A diferència d'altres 
santuaris, caracteritzats per una arquitectura refinada que es fon amb el paisatge 
circumdant, aquest santuari posseeix una exuberància de colors, de detalls de 
fulles d'or i d'escultures de tota mena, entre elles la famosa escultura dels Tres 
micos de la saviesa. 

 Dinar:  en ruta  
 Tarda:  retorn a la ciutat de TOKYO. 
 Allotj./sopar: en un Hotel de TOKYO. 

 
�       DISSABTE  · 19  · TOKYO –TSUKIJI – EDO MUSEUM – AKIHABARA –   
     YAKATABUNE (vaixell trasicional) 

 
 Matí:  després d’esmorzar al Ryoran, anirem a visitar  el Mercat de 

peix de TSUKIJI,  el més gran i més espectacular del món, els seus voltants 
propers a la zona del barri de Ryugoku, i l’espectacular  MUSEU EDO, on 
d'una forma molt didàctica experimentarem la història de TOKYO  i la cultura de 
la vida quotidiana d’abans. Tot seguit ens aproparem a un dels barris més 
coneguts de TOKYO com és AKIHABARA, conegut popularment com AKIBA, 
un dels centres de l’electrònica més importants a nivell mundial.  

 Dinar:  en ruta   
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 Tarda:    ens desplaçarem fins al moll d’aquesta ciutat, on 
embarcarem en un tradicional YAKATABUNE, un vaixell únic i exclusiu, de 
fusta d’estil japonès, on durant el transcurs de la nostra navegació ens aniran 
servint un SOPAR amb diferents  plats tradicionals de la cuina que formen part 
d’aquest Patrimoni Mundial de la UNESCO. Tot un recorregut per aquesta 
impressionant badia de TOKYO, on tindrem ocasió d’anar observant les 
espectaculars vistes del SKYLINE TOKIOTA. 

 Allotj.: en un Hotel de TOKYO. 
 
�       DIUMENGE  · 20 ·  TOKYO-GINZA – SHINJUKU – SHIBUYA – SANJA –   
     MATSURI 
 

 Matí:    anada fins el cèntric barri de GINZA, seu del finançament i centre 
comercial per excel·lència, amb uns edificis interessants i espectaculars que el 
coronen.  SHINJUKU és el nostre proper destí, i el lloc des d’on ens enfilarem 
cap al mirador de l'Ajuntament metropolità fins arribar a SHIBUYA, el barri 
jove i famós pel seu emblemàtic punt, on es poden observar milers de persones 
creuant alhora. 

 Dinar:  en ruta. 
 Tarda: visita a l’ASAKUSA,  la zona més tradicional de TOKYO, on avui 

s’hi celebra el festival més important de la ciutat, el SANJA MATSURI, on 
desenes de carrosses portades per seguidors es passegen pels carrers en un 
ambient festiu, amb molts actes i entreteniments especials. 

 Allotj./sopar: en un Hotel de TOKYO. 
 

�       DILLUNS  · 21 ·   MEJIJINGU – HARAJUKU – TAKESHITA DORI –    
    OMOTESANDO –  (SHIBUYA) – HANEDA o NARITA 
 

 Matí:  avui visitem la zona de HARAJUKU i el santuari de MEIJI 
JINGU, que es troba dins del parc de Yoyogi, zona on es poden realitzar 
compres i gaudir de la ultimes tendències en moda, i també coneixerem el 
popular carrer d’ OMOTESANDO. 

 Dinar:  en ruta.   
 Tarda: trasllat fins a l'aeroport de HANEDA (HND) de TOKYO per 

prendre el vol de tornada. 
 Sortida:         a les 22:00 h vol EK 319 de la companyia Emirates. 

 
  

�          DIMARTS  · 22 ·   DUBAI  – BARCELONA    
  

 Arribada: a les 04:15 h a l’aeroport de Dubai (DXB)..  
 Sortida:         a les 08:15 h vol EK 185  Cia. Emirates. 
 Arribada:   a les 13.25 h a l’Aeroport de Barcelona-El Prat (BCN), T-1. 
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 Tot seguit: trasllat, amb autocar des de l'aeroport del Prat fins 
a Passeig de Gràcia/Gran Via de les Corts Catalanes. 

* * * 
 PREU:  5.250  €  per persona en habitació doble 

 Suplement habitació individual:  980  € 
 

Per a inscripcions tel. 93.241.41.42  de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h 
i de 16.00 a 18.00 h; o bé al tel.  616.958.009  (Pere Costa) 

 
1r TERMINI RESERVA: DIMARTS  6  de FEBRER   1.950  € 

2n i ÚLTIM PAGAMENT: DIJOUS  5  d’ABRIL   
 

”la Caixa”  ES34 - 2100·3017·08·2200641565 
  

NOTA: Aquest viatge NO es realitzarà sense un mínim de 20 persones. 
 

* * * 
  EL PREU INCLOU: 
 Trasllat amb autocar d’anada i tornada des del Pg. de Gràcia/Gran Via  

fins a l’aeroport de Barcelona. 
 Bitllets d’AVIÓ d’anada i tornada  amb la companyia Emirates. 
 Allotjament/sopar i esmorzar en diferents HOTELS de diferents categories  

durant la ruta.  
 Dinars en ruta.   
 Refrescos, aigua i cafè o infusions  per dinar i sopar. 
 Desplaçaments amb (2) TRENS BALA i (2) Express i autocar privat durant 

tots el recorreguts. 
 Entrades i visites guiades i comentades a museus, temples i recintes històrics 

de pagament. 
 Telefèric de Kachi Kachi. 
 Creuer i SOPAR amb el tradicional Yakatabune. 
 Guia especialitzat de parla hispana durant tots els recorreguts.  
 Propines del guia i del xofer. 
 Guia acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona. 
 Assegurança d’assistència a anul·lació. 

 
  EL PREU NO INCLOU: 
 Qualsevol cosa no especificada. 
 Begudes alcohòliques. 

 
NOTA: Les Condicions Generals del viatge les podeu trobar a: www.polviatges.com  

* * * 


