JAPO
25 juny – 4 juliol 2017

PLA DE VOLS:
BARCELONA - HELSINKI
HELSINKI – TOKYO
OSAKA – HELSINKI
HELSINKI – BARCELONA

25 JUN
25 JUN
04 JUL
04 JUL

AY-377
AY-071
AY-078
AY-3269

ITINERARI:
25 juny

BARCELONA-HELSINKI-TOKYO

Presentació a l'aeroport de Barcelona, terminal 1,
taulells de Finnair a les 08:15h, per sortir a les
10:15 cap a Helsinki. Arribada a les 15:05 i enllaç
en el vol destinació Tokyo a les 16:45h.
Nit a bord.
26 juny

TOKYO

Arribada a les 08.05h, tràmits d’immigració i
assistència amb guia de parla hispana.
Trasllat al centre de Tokyo en autocar privat amb
guia, amb qui iniciarem la visita de la ciutat per
conèixer “el Barrio de Odaiba” i la Torre de Tokyo
amb el seu observatori a 150 metres. Dinar en un
restaurant. Després de la visita, trasllat a l’hotel i
resta del dia lliure.
Allotjament al TOKYO PRINCE HOTEL

27 juny

TOKYO

Desdejuni a l'hotel , a l'hora indicada sortida per la
visita de la ciutat en autocar privat i guia de parla
hispana, per conèixer el Santuari Sintoista de
Meiji, la Plaça del Palau Imperial i el Temple
Asakusa Kannon (Senso-ji), amb la seva arcada
comercial de Nakasime.
Dinar en un restaurant. Després del dinar
continuació de la visita de Tokyo per conèixer el
Museo de Edo, el Barri Ginza...
Tornada a l’hotel i allotjament.

10:15
16:45
10:45
17:25

15:05
08:05+1
14:55
20:25

28 juny

TOKYO – NIKKO - TOKYO

Desdejuni a l'hotel, i sortida per fer l’excursió de
Nikko en autocar privat i guia,per conèixer el
Santuari Sintoísta de Toshogu, la “cuesta I-Ro-Ha”
(zigzag), el Llac Chuzeni i la “Cascada de Kegon”.
Dinar en un restaurant local, i després de la visita
tornada a l’hotel i allotjament.

29 juny

TOKYO – MONTE FUJI - HAKONE

Desdejuni a l’hotel i sortida en autocar privat i guia
cap a Hakone. Arribada al Parc Nacional de FujiHakone i visita del Llac Ashi, amb un mini-creuer i
el Monte Komagate pujant en telefèric.
Dinar en un restaurant i trasllat a l’hotel per gaudir
de l’Osen o aigües termals de Takayama.
Sopar i allotjament a l’Hotel HAKONE SENGOKUHARA PRINCE
**Les maletes es traslladaran directament de l’hotel de Tokyo a Kyoto. Per
tant és aconsellable preparar un equipatge de mà per passar una nit sense
maletes a Hakone.

30 juny

HAKONE – ODAWARA – KYOTO – NARA - KYOTO

Desdejuni a l’hotel i trasllat a l’estació d’Odawara
en autocar privat amb guia.Sortida en tren bala JR
“Hikari” destinació Kyoto.
Arribada i trasllat a un restaurant pel dinar.
Continuarem amb l’excursió a Nara on visitarem el
Temple Todaji amb la imatge de Buda, el Parc dels
Cervols Sagrats i el Santuari Sinoista de Kasuga.
Després de la visita tornada a l’hotel de Kyoto i
allotjament.
Allotjament a l’Hotel KYOTO TOKYU

01 juliol

KYOTO

Desdejuni a l’Hotel i visita de la ciutat de Tokyo en
autocar privat i guia, per conèixer el Castell de
Nijo, el Santuari Sinoista de Heian amb el seu jardí
interior i el Temple Kinkakuji (Pabelló Daurat).
Dinar en un restaurant i continuació de la visita de
Kyoto amb el Barri de Gion i la cerimònia del te.
Després de la visita, tornada a l’hotel i allotjament.

Tornada a l’hotel. Allotjament

02 juliol

KYOTO

Desdejuni a l’hotel i dia lliure.
Opcionalment es podrà realitzar l’excursió de
Hiroshima i Miyajima, en tren bala de JR “Nozomi”,
amb dinar inclòs.
Tornada a l’hotel i allotjament.

03 juliol

KYOTO - OSAKA

Desdejuni a l’hotel i sortida cap a Osaka en
autocar privat i guia. Arribada i visita del castell
d’Osaka, l’Observatori “Jardí Flotant” a l’edifici
Umeda Sky.
Dinar en un restaurant i tornada a l’hotel d’Osaka.
Allotjament a l’hotel SHERATON MIKAYO

04 juliol

OSAKA – HELSINKI - BARCELONA

Desdejuni a l’hotel i trasllat a l’Aeroport
Internacional d’Osaka/Kansai en autocar privat i
assistència de parla hispana.
Sortida en vol de Finnair a les 10.45h. destinació
Helsinki. Arribada a les 14.55h. i continuació del
viatge fins a Barcelona.
Arribada a les 20.25h. i fi dels serveis.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARS:
HOTELS CAT. 1ª SUPERIOR
TOKYO: TOKYO PRINCE HOTEL (Hab. Standard)
HAKONE: HAKONE SENGOKUHARA PRINCE (Hab. Occidental)
KYOTO: KYOTO TOKYO HOTEL (Hab. Standard)
OSAKA: SHERATON MIYAKO HOTEL OSAKA (Hab. Premium/Confort)

JAPO
PREU PER PERSONA EN CAT. SUPERIOR (MÍN 25PAX):

3.160€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL:

683€

TASAS AÉREAS (APROX):

372€

SUPLEMENTO EXCURSIÓN OPCIONAL HIROSHIMA/MIJAYIMA (MIN.25 PAX): 462

EL PREU INCLOU:












Bitlets d’avión en clase turista Finnair des de Barcelona.
Allotjament i desdejuni als hotels indicats o similars.
8 Desdejunis, 6 dinats i 1 sopar (a Hakone) (begudes no incloses).
Autocar privat amb guía de parla espanyola, incloent les entrades als monuments
especificts en l’itinerari.
Seient reservat en clase turista en tren bala de JR, Osawara/Kyoto.
Guia acompanyant de parla espanyola durant tot el circuit, excepte en el dia lliure (o
diversos guies en cas de no trovar disponbilitat).
1 maleta per persona de grandària normal inclosa, Tokyo/Kyoto/Osaka.
Impostos necessaris, peatge autopistes, propines als conductors.
Assegurança básica d’assistència en viatge.
Documentació de viatge.
1 gratuïtat en habitació individual pel Tourleader.

EL PREU NO INCLOU:

×
×
×
×
×
×
×

Begudes i altres àpats no especficats.
Excursió a Hiroshima i Miyajima .
Assegurança d’anul.lació
Taxes d’ aeropuert internacional (aprox. 372 €)
Taxes de visat si fos necessari.
Despeses personals, propines…
Tot el que no s’especifica en l’apartat “El preu inclou”

NOTES:
-

Preu base en clase G de Finnair.
Canvi calcul.lat 1 EUR = 0.0086 JPY
Cotització subjecta a disponibilitat de places i a condicions especials de la reserva.
Preu base amb un mínim de 25 pax de pagament.

