
 

 

  

ITINERARI 

Un itinerari que ens permetrà conèixer la realitat d’aquest  
gran pais. Visitant modernes ciutats, pobles feudals, temples 
budistes, santuaris sintoistes, castells, parcs naturals i banys 
termals. Coincidint amb l’època dels cirerers florits “Sakura”. 

Gran viatge al JAPÓ | ELS CIRERERS FLORITS 

 

TOT INCLÒS - amb guia acompanyant de Viatges Alemany  
 del 22 de març al 5 d’abril de 2023 

HOTELS PREVISTOS 
o similars :   
 

• TOKIO : Hotel Shinagawa Prince 

• HIROSHIMA : Hotel Crowne Plaza 

• MATSUYAMA : Hotel Crowne Plaza 

• KOBE: Hotel Kobe Meriken Park 

• KIOTO : Hotel Vischio 

• NAGANO : Hotel Metropolitan 

• IKAHO : Hotel Kishigon Ryokan 

A DESTACAR COM INCLÒS 
EN EL PROGRAMA  
 

• Viatge en època de la “SAKURA” 
temps de la FLORACIÓ DELS 
CIRERERS.  

• Trajecte amb TREN BALA de 
Tokio a Hiroshima. 

• Ferry per visitar illa MIYAHIMA 

• Visita al barri tradicional de 
GION a KYOTO. 

• Visita d’un bosc de Bambú  

• Visita castell de MATSUYAMA 

• Nit en un tradicional RYOKAN 

• Totes les entrades a temples i 
castells mencionats incloses. 

22 de març : BARCELONA – TOKIO 
Trasllat de les nostres terminals a l’aeroport de Barcelona, per embarcar amb Turskish Airlines 
a les 18:10 h.. Arribada a Istambul i enllaç amb el vol directe a Tokio. Nit a bord.  
 

23 de març :  TOKIO 
Arribada a TOKIO a les 19:45 hora local. Assistència i trasllat a l’hotel.  Sopar i allotjament    
 

24 de març :  TOKIO  
Esmorzar a l’hotel. Visita d’unes cinc hores en aquesta impressionant ciutat, amb el nostre 
guia. La seva frenètica activitat i els seus barris ultramoderns conviuen amb zones carregades 
de pau. Breu parada al Temple de Zojoji per fotografiar la imatge més bonica de la Torre de 
Tokio. Destaquen els centenars i centenars de Jizos, deïtats en pedra guardianes dels nens als 
quals es col·loquen pardals de llana, pitets i molinets de vent. A continuació, ens dirigirem cap 
al famós encreuament peatonal de Shibuya. Seguim cap al Temple de Meiji dedicat als 
esperits de l'emperador Meiji i la seva esposa. Continuem amb el nostre bus per l’elegant 
carrer d'Omotesando. Vorejarem la part més bonica del Palau Imperial i dels jardins. Parada 
per visitar el famós Pont de Nijubashi. Travessarem el barri d'Akihabara, la “Ciutat Elèctrica” 
el centre del Manga i Anime japonès; passarem pel costat del Kokugikan, l'estadi de Sumo, 
l'esport japonès. Dinar inclòs en un restaurant local. Acabarem la nostra visita a Asakusa, 
visitant el temple Sensoji i el famós carrer Nakamise amb el nostre guia acompanyant. Retorn 
a l’hotel. Sopar i allotjament 
 

25 de març  : TOKIO – HIROSHIMA – ITSUKUSHIMA – HIROSHIMA 
Esmorzar a l'hotel. Avui prenem un tren bala cap a HIROSHIMA, en poc més de 4 hores 
recorrerem els gairebé 800km que ens separen d’aquesta ciutat tristament coneguda pel 
bombardeig atòmic que va patir el 1945. Passejarem pel Memorial de la Pau, la Cúpula de la 
Bomba i visitarem l’impressionant Museu de la Pau. Embarquem en un ferri cap a l’illa de 
MIYAHIMA on conviuen homes i Déus, amb el santuari d’Itsukushima, dedicat a la guardiana 
dels mars, construït parcialment sobre el mar. Temps per visitar el temple i passejar pel seu 
bonic centre. Dinar en un restaurant local. Tornada al nostre hotel a Hiroshima. Sopar i 
Allotjament. 
 

26 de març : HIROSHIMA – MATSUYAMA 
Esmorzar a l'hotel. Avui prenem un ferry cap a L’ILLA DE SHIKOKU, una agradable travessia 
d’unes dues hores i mitja, entendrem el Japó, país format per múltiples illes. A MATSUYAMA 
agafarem el telefèric per pujar al seu impressionant castell. Després visitarem Ishiteji, 
bellíssim temple budista, lloc de pelegrinatge. Dinar inclòs al restaurant local. Al final de la 
tarda entrada a Dogo Onsen, tradicional bany japonès construït al segle XIX. Sopar i 
allotjament a MATSUYAMA 
 

27 de març : MATSUYAMA – KOTOHIRA – TAKAMATSU – NARUTO – KOBE  
Esmorzar a l'hotel. Sortirem cap a KOTOHIRA, santuari Sintoista dedicat al Déu dels mariners, 
lloc de pelegrinatge edificat a la Muntanya Zosu, s'hi accedeix pujant 785 esglaons. 
Posteriorment a TAKAMATSU visitarem Ritsurin, un dels jardins més bonics del Japó. Dinar 
en un restaurant local. Seguidament, pararem a NARUTO, per veure l’impressionant pont que 
creua el mar. Caminarem pel seu terra de vidre i podrem observar els remolins impressionants 
del mar a 45 metres d'alçada. Seguirem la nostra ruta creuant grans ponts entre illes sobre el 
mar. Arribada a KOBE. Sopar i allotjament. 
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28 de març :  KOBE –  MONT KOYA - KOBE 
Esmorzar a l'hotel i sortida a primera hora direcció a Osaka fins a  la muntanya sagrada de KOYA, el centre més important del budisme 
Shingon al Japó. En aquesta muntanya, lloc màgic i de pelegrinatge, hi ha 120 temples i monestirs. Veurem el Mausoleu d'Okuno, lloc 
espiritual i immens cementiri a la natura amb més de 200.000 tombes.  Visitarem el temple de Kongobuji construït el 1593, i un monestir 
budista on els monjos ens donaran una pràctica de meditació zen (Ajikan). Dinar. Seguidament retorn a KOBE. Sopar i allotjament.   
 

29 de març : KOBE – KYOTO 
Esmorzar i sortida a primera hora cap a KYOTO. Disposarem de tot el dia a la ciutat que va ser capital del Japó des de l'any 794 fins al 
1868, acollint la seu de la cort Imperial. Aquesta ciutat durant la segona guerra mundial va ser l'única gran ciutat japonesa que no va 
ser bombardejada i conserva el seu riquíssim patrimoni artístic. Inclourem una visita dels principals punts de la ciutat. Coneixerem el 
meravellós santuari sintoista de Fushimi Inari; el Palau Imperial i el temple de Kinkakuji, “el pavelló d'or” amb els seus magnífics 
jardins. Dinar. Seguidament farem una passejada per Gion, el tradicional barri ple de vida i popular per les seves Geishas. Sopar i 
allotjament a KYOTO. 
 

30 de març :  KYOTO – TSUMAGO – MATSUMOTO – NAGANO  

Esmorzar a l’hotel. Entre bells paisatges rurals viatgem cap a TSUMAGO, un petit poble de fusta, dels més bonics del Japó. 
Temps per fer un breu passeig abans del Dinar en un restaurant local. Seguim posteriorment cap a MATSUMOTO, ciutat 
turística on visitem el seu impressionant castell del segle XVI, conegut com “el castell dels corbs”. Continuem a NAGANO. 
Allotjament. 
 

31 de març :  NAGANO – PARC DELS MONOS – KUSATSU – IKAHO ONSEN 
Esmorzar a l’hotel. A NAGANO visitarem el Zenko-ji, lloc de pelegrinatge on hi ha la primera imatge budista del Japó, amb la cerimònia 
Gomakuyo per atraure la sort. Després ens endinsarem als bellíssims Alps Japonesos. Entre altes muntanyes anirem al parc dels micos 
de JIGOKUDANI, i passejarem entre els seus boscos amb els seus rius i fonts d'aigües termals on resideixen i es banyen colònies de 
macacos japonesos. Dinar en un restaurant local. Seguirem per paisatges d'alta muntanya bellissims (arribem als 2.172 metres), passem 
pel costat de volcans semi-actius. Continuació cap a IKAHO, pintoresca ciutat termal, passejarem pel centre antic amb els seus carrers 
d'escales. Ens allotjarem en un Ryokan, hotel d'estil japonès on suggerim gaudir dels seus banys. Sopar tradicional japonès inclòs. 
Allotjament. 
 

1 d’abril :   IKAHO – NIKKO – TOKIO  

Esmorzar. Continuem cap a NIKKO, en aquesta fantàstica població visitarem l´impressionant temple de Nikko-Toshogu on destaca la 
sala amb el so del drac. Coneixerem també el mausoleu de Taiyuinbyo, un impressionant paratge carregat de pau. Farem una passejada 
també al costat del riu, a Kanmangafuchi, on centenars de Jizos ens observen.  Dinar en un restaurant local. Tindrem un temps lliure 
al centre de la ciutat abans de sortir cap a Tokio. Arribada a TOKIO al final de la tarda. Sopar i Allotjament. 
 

2 d’abril :   TOKIO – KAMAKURA – ENOSHIMA – ODAWARA – GORA 
Després d’esmorzar, Sortirem de Tokio cap a KAMAKURA, aquest “oasi de pau” va ser durant dos segles la capital del Japó, guarda 
nombrosos santuaris, temples i jardins. En el temple zen de Hokoku-ji passejarem pel seu bosc de bambú (entrada inclosa) i podrem 
prendre un te verd. Coneixerem també Sugimoto-dera, fundat el 734, és el temple més antic de la ciutat. Gaudirem d’un temps a 
l'agradable centre de la ciutat abans de conèixer -entrada inclosa- el Gran Buda (Daibutsu).Continuem la nostra ruta de gran bellesa 
paisatgística seguint l'oceà Pacífic. Dinar en un restaurant local i temps per passejar a Enoshima, petita illa a l'oceà unida per un pont. 
Continuem cap a ODAWARA, imponent fortalesa medieval de l´època Edo (restaurada al segle XX), un dels principals castells del Japó 
(entrada al castell inclosa). Continuació cap a la bonica zona de Hakone, regió de llacs i muntanyes proper a la mont Fuji. Sopar i 
allotjament a l'agradable població de GORA (o voltants). 
 

3 d’abril :   GORA – OWAKUDANI – OSHINO HAKKAI – KAWAGUCHIKO – MONT FUJI – TOKIO 

Esmorzar a l’hotel. La nostra etapa d’avui és espectacular, comencem la jornada pujant a OWAKUDANI, la “vall de l'infern”, caldera 
de vapor, fang que bombolleja i gasos sulfurosos. Després seguim a OSHINO HAKKAI, petit i pintoresc llogaret amb vuit estanys i vistes 
al mont Fuji. Seguim a KAWAGUCHIKO, idíl·lica ciutat de petites cases, flors i muntanyes al costat del seu bell llac, incloem un bonic 
passeig amb vaixell al llac de Kawaguchiko. Dinar en un restaurant local. Posteriorment emprenem la pujada cap al Mont Fuji per la 
carretera que ens porta fins a la “cinquena estació” , entre espectaculars boscos i vistes arribem a l'alçada de 2.305 metres. Tornada a 
TOKIO al final del dia. Sopar i Allotjament. 
 

 



 

 

4 d’abril :   TOKIO – BARCELONA 
Esmorzar a l’hotel. Dia lliure per visitar el que més els hi hagi agradat de la ciutat. Pels qui ho vulguin s’organitzarà una pasejada 
acompanyada pel guia.  Dinar lliure. A l’hora indicada trasllat des de l’hotel a l’aeroport de Tokio per agafar el vol de tornada a Barcelona 
a les 22:05 h amb Turkish Airlines. Nit a bord.  
 

5 d’abril :  BARCELONA, arribada 
Arribada a Istambul a les 05:15 h. i enllaç amb el vol a Barcelona a les 07:40 h.  Arribada a BARCELONA a les 10:20 h.  
Trasllat en autocar als nostres punts d’origen. Fi dels nostres serveis 
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EL PREU INCLOU : 

• Trasllats de les nostres terminals de Vic, Manlleu i Torelló, 
i de Reus i Valls, a l’aeroport i tornada. 

• Guia acompanyant de Viatges Alemany durant tot el viatge. 

• Vols internacionals  amb Turkish Airlines, via Istambul.  

• Transport privat durant tot l’itinerari. 

• Guia privat en espanyol durant tots els dies, i per a tots els 
serveis esmentats. 

• 12 nits d'allotjament en habitació doble, hotels 4*.  

• Pensió completa durant tot el viatge (excepte últim dinar).  

• Totes les visites esmentades al programa amb les seves 
entrades. 

• Taxes d’aeroport  (895 €)  

• Assegurança de viatge fins a 4.500 € per persona en 
anul·lació i fins a 30.000 € en cas d’assistència mèdica. 
 

EL PREU NO INCLOU:  
• Begudes en els àpats. 

• Propines dels guies i xofer. 

• Despeses de caràcter personal i qualsevol altre servei no 
especificat.  

• Opcional : ampliació cobertura assegurança d’anul·lació. 
 

SORTIDA DE REUS I VALLS:  mínim 6 persones.  

NOTES : 
• En relació al COVID19: viatge seguint totes les normatives de 

higiene i seguretat, subjecte a les condicions dels països 
visitats, actualitzarem els requisits necessaris seguint la 
normativa que es vagi publicant  

• Preus calculats el 28.12.2022. segons tipus de canvi de divisa, 
preu de transport, derivat cost combustible o d’altres fonts 
d’energia, i impostos i taxes sobre els serveis inclosos al viatge, 
vigents a l’esmentada data.  

• Fins a 20 dies abans de la sortida els preus podran incrementar-
se per variacions en els conceptes esmentats i d’acord amb 
l’establert a l’apartat 11 de les Condicions Generals del 
contracte de viatge  

• Places limitades. Grup mínim de 15 persones. Data límit per 
cancel·lar si no s’arriba al mínim de participants : 28.02.2023 

• Documentació necessària per a viatgers espanyols: passaport 
amb vigència mínima de 6 mesos. Per a nacionals d’altres 
països consulteu a l’agència abans de contractar. 

• El formulari d’informació normalitzada, tota la resta 
d’informació normalitzada i el contracte de viatge es 
facilitaran abans de la formalització de la reserva 

• L’ordre de les visites en els diferents punts pot variar sense que 
n’afecti el contingut.  

 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA :  GC MD-81 

 

 
 


