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Itinerari

17 MAIG: ANDORRA – BARCELONA – KYOTO

Sortida d’Andorra per dirigir-nos a l’Aeroport de Barcelona – El Prat. Sortida en vol regular amb destinació Kyoto. 

Vol nocturn i arribada al dia següent. 

18 MAIG: KYOTO

Arribada a l’Aeroport de Kansai, tràmits d’inmigración i aduana y recepción per part del nostre guía de parla hispana. 

Trasllat a l’hotel, check-in i sopar. 

19 MAIG: KYOTO

Esmorzar a l’hotel i sortida per començar la visita de l’antiga capital del país. Coneixerem el bosc de bambú 

d’Arashiyama, el Temple Kinkakuji (Pabelló daurat) i el Castell Nijo. Després de dinar en un restaurant local, 

continuarem la visita pel Temple Kiyomizu i el Santuari Sionista de Heian. Tornada a l’Hotel per sopar i allotjament. 

20 MAIG: KYOTO – NARA – KYOTO

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Nara per coneixer el Temple Todaiji i la seva enorme imatge de Buda. També 

veurem el famós parc dels cèrvols sagrats i el Santuari Sionista de Kasuga. Dinarem en un restaurant local i a la 

tarda, tornada cap a Kyoto per visitar el Santuari Sionista de Fushimi Inari. Tornada a l’hotel per sopar i allotjament. 

21 MAIG: KYOTO – HIMEJI – KURASHIKI – HIROSHIMA

Esmorzar i sortida de l’hotel (amb una maleta preparada per dos dies, doncs les maletes grans van directament a 

l’hotel d’Osaka). Trasllat a l’estació i sortida en tren bala “Hikari”. Arribada a Himeji i visita del Castell, declarat

Patrimoni de la Humanitat. Després, trasllat per carretera cap a Kurashiki per visitar la residencia de la Família

Ohashi i el barri històric de “Bikan”. Dinar en un restaurant local i sortida cap a Hiroshima per carretera. Arribada a 

l’hotel, sopar i allotjament. 

22 MAIG: HIROSHIMA – MIYAJIMA – HIROSHIMA 

Esmorzar a l’hotel i sortida per començar la visita d’Hiroshima i Miyajima. Passejarem pel Parc Conmemoratiu de la 

Pau i el seu museu, visitarem la cúpula de la Bomba Atòmica i el Santuari Sionista d’Itsukushima, a l’illa de Miyajima. 

Després de dinar en un restaurant local, tornada cap a l’hotel. Sopar i allotjament. 

23 MAIG: HIROSHIMA – OSAKA

Esmorzar i trasllat a l’estació d’Hiroshima per sortir amb tren bala “Nozomi” cap a Shin-Osaka. Arribada i inici de la 

visita de la ciutat per conèixer el Jardí Flotant a l’Edifici Umeda Sky, el Castell d’Osaka i el Barri Dotombori. Dinar en 

un Restaurant local. Després de la visita, trasllat a l’hotel per sopar i allotjament. 



24 MAIG: OSAKA - KANAZAWA

Esmorzar i sortida cap a l’estació d’Osaka per agafar el tren express “Thunderbird”. Arribada a Kanazawa i visita de la

ciutat per conèixer el Jardí Kenroku-en, el Mercat Oumicho, el Barri Higashi Chayagai i el Barrio Namagachi, on

visitarem l’antiga residencia de la familia de samurais “Nomura”. Dinar en un restaurant local i després de la visita

trasllat a l’hotel. Sopar a l’hotel i allojtament.

25 MAIG: KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA

Esmorzar i sortida de l’hotel per anar cap a Shirakawago en autobús. Arribada i inici de la visita per aquest poble

declarat Patrimoni de la Humanitat. Passejarem pels seus carrers per veure les seves cases tradicionals de Gassho-

Zukuri i visitar-ne una. També tindrem l’oportunitat d’admirar les vistes des del Miarador de Shiroyama. Dinarem un

menú reginal japonés i continuarem cap a Takayama per carretera. A l’arribada, visitarem Yatai Kaikan, la sala

d’exposicions de carrosses festives i l’antic edifici de l’Antic Gobern de l’época dels samurais, Takayama Jinya. Abans

d’anar a a l’hotel a sopar, passarem pel carrer Kami-sannomachi, un carrer típic de cases de fusta. Sopar i allotjament a

l’hotel.

26 MAIG: TAKAYAMA – NAGOYA – HAKONE

Esmorzar i sortida cap a l’estació de Takayama per sortir amb el tren express “Hida”. Arribada a Nagoya i temps lliure

fins al dinar. Dinar ci sortida cap a Odawara en tren bala “Hikari”. Arribada a Osawara i trasllat al ryokan. Sopar al

Ryokan.

27 MAIG: HAKONE – MT. FUJI – TOKYO

Esmorzar i inici de l’excursió pel Parc Nacional de Hakone. Començarem amb un minicreuer pel Llac Ashi per gaudir de

les vistes. Després ens dirigirem al Telefèric que ens portarà a la cinqueña estació delMt. Fuji, des d’on en podrem

admirar el cim si tenim sort amb el clima. Dinar en un restaurant local. Després de la visita, sortida cap a Tokyo.

Arribada a Tokyo i trasllat a l’hotel.

28 MAIG: TOKYO – NIKKO – TOKYO

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Nikko per conèixer el Santuari Sionista de Toshogu. A continuación, pujarem per la

carretera zig-zag “I-Ro-Ha” per veure el Llac Chuzenji. Finalment, la Cascada Kegon, amb la baixada en ascensor.

Després de dinar en un restaurant local, tornada a Tokyo. Sopar a l’hotel i allotjament.

29 MAIG: TOKYO

Esmorzar a l’hotel i sortida per visitar la ciutat de Tokyo per visitar la Plaça del Palau Imperial, la Torre de Tokyo i el

temple Asakusa Kannon i la seva arcada comercial de Nakamise. Dinarem en un restaurant local i després, tornada a

l’hotel i resta del dia lliure. Sopar a l’hotel i allotjament.

30 MAIG: TOKYO - BARCELONA

Esmorzar a l’hotel i dia lliure per activitats personals. Al vespre, sopar en un Restaurant local i trasllat a l’aeroport de

Haneda. Sortida en vol nocturn cap a Barcelona. Arribada el dia 31 de maig.

31 MAIG: BARCELONA - ANDORRA

Arribada a Barcelona i trasllat en autobús privat a Andorra.

Fi del viatge



Allotjament

KYOTO

HOTEL NEW MIYAKO (Premium Floor)

Nishikujo Inmachi, Minami Ward, Kyoto

KYOTO

Del 18 al 21 de maig

3 nits d’allotjament i esmorzar

HIROSHIMA

HOTEL GRANVIA HIROSHIMA

1-５ Matsubaracho, Minami Ward, Hiroshima

HIROSHIMA

Del 21 al 23 de maig

2 nits en allotjament i esmorzar

OSAKA

SHERATON MIYAKO HOTEL

6-1-55, Uehonmachi, Tennoji Ward, Osaka

OSAKA

Del 23 al 24 de maig

1 nit d’allotjament i esmorzar



KANAZAWA

ANA CROWNE PLAZA HOTEL

16-3, Showamachi, Kanazawa, Ishikawa

KANAZAWA

Del 24 al 25 de maig 

1 nit d’allotjament i esmorzar

TAKAYAMA

HOTEL ASSOCIA TAKAYAMA RESORT

1134 Echigomachi, Takayama, Gifu Prefecture

TAKAYAMA

Del 25 al 26 de maig

1 nit d’allotjament i esmorzar

HAKONE

RYOKAN YUNOHANA PRINCE

〒250-0523 Kanagawa Prefecture, Ashigarashimo District, Hakone

HAKONE

Del 26 al 27 de maig

1 nit d’allotjament i esmorzar



TOKYO

HOTEL NEW OTANI (Garden Tower)

4-１ Kioicho, Chiyoda, Tokyo 

TOKYO

Del 27 al 30 de maig

3 nits d’allotjament i esmorzar

Per més informació i preus, contacteu amb qualsevol de les nostres oficines. 
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Pl. Coprínceps, 4, local 3

Escaldes-Engordany

+376 829 044

emocions2@andorra.ad

Carrer de l’Aigüeta, 18

Andorra la Vella

+376 807 900

emocions3@andorra.ad



Atelier

Atelier és la nostra joia. El nostre taller; on detall per detall, 

conceptualitzem, dissenyem i organitzem els nostres viatges més 

especials i exclusius. 

Atelier és un espai pels clients més exigents. És una selecció de 

destins, experiències, gastronomia i estàncies úniques. 

I com a tot Atelier, nosaltres també hi tenim un Mestre. En aquest 

cas un Mestre Viatger que acompanya, assisteix i cuida dels grups 

aportant-los el seu coneixement i experiència i donant un servei 

excel·lent durant tot el viatge. 

Atelier 2018

Canadà Oest i Alaska – Opera de Verona – Creuer fluvial Danubi – Úzbekistan – Mercats de Nadal



cap lloc és igual.

cada indret que visites

et transforma, et fa créixer.

no importa on vagis,

si és a prop, o lluny.

allà on siguis, sempre tindràs la 

sensació

d'abandonar alguna cosa,

i endur-te'n de noves que 

t’acompanyaran

per sempre

per això volem compartir

la nostra passió amb tu.

per això només et demanarem una 

cosa,

allà on vagis;

emociona’t

Viatges Emocions

@viatgesemocions

facebook.com/viatgesemocions


