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Des de  

1.650 € 

 
GC 1881 

Japó tradicional (14 dies) 

El Japó més tradicional al teu aire. 

Aquesta ruta es centra en visitar la part central de l’illa de Honshu per descobrir els Japó més tradicional i espiritual. A part de la 

bonica  ciudad de Kyoto, el viatger podrà contemplar els alps japonesos i els seus pobles, els centres sagrats d’Ise i Koya San o 

els camins i rutes patrimoni de la UNESCO como el Kumano Kono o la ruta Nakasendo. També podrà dormir en Ryokans. 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit  

  

  

Dies  1 .- Arribada a Osaka. Visita de la ciutat i del seu barri més 

peculiar:  Dotonbori 

Dia 2.- Kanazawa. Ciutat que compta amb un bonic districte de 

Geishas, un dels tres millors jardins del Japó i un barri de 

Samurais. 

Dia 3.- Ruta pels “Alps Japonesos”, centrat al poble de 

Takayama amb els seus barris antics. Senderisme , visita a 

Shirakawa go, poble típic patrimoni de la UNESCO 

Dia  4 i 5  Ruta Nakasendo (Ruta tradicional entre Kyoto i 

Tokyo). Podreu caminar entre els pobles de Magome i Tsumago 

per una de les millors rutes del país.  

Dia 6.- Ise. El santuari més sagrat del Japó. 

Dia 7 i 8.- Kumano Kodo. Descobriu una de les 2 úniques rutes 

de caracter religiós del món, avalades per la UNESCO 

Dia 9 i 10.- Koya San. Un dels centres religiosos més importants 

del Japó. Podreu domir en monestirs. 

Dia 11, 12 i 13.- Kyoto. Visita de la ciutat més mítica del Japó. 

Dia 14.- Tornada cap a la ciutat d’origen 

 

Nota:  L’itinerari pot combinar-se amb altres parts del Japó. 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: JR Railpass per 14 dies, Allotjaments de gamma mitjana. Inclou 

també Ryokans, dossier de ruta (Horaris, preus, mapes, plànols, què fer 

etc...), 100% gestions 

 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per 

complementar aquest viatge).  

 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger 
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Kumano Kodo Kenroku-en a Kanazawa 

  

Barri medieval de Takayama Kyoto 

  

Koya San Fushimi Inari 

 


