Lluna de Mel al Japó i
maldives
DIA 1
Sortida en vol amb destí Tokio, via una ciutat europea. Nit a bord.

DIA 2
Arribada a Tokio. Allotjament.

DIA 3
Esmorzar. Al matí visita al Santuari de Meiji. Continuem la visita en el districte d’Asakusa per
visitar el Temple d’Asakusa Kannos. Pasejarem per la zona comercial de Nakamise, plena de
carrerons de l’època Edo. Acabarem la visita a la Plaça del Palau Imperial i en el districte de
Ginza. Tornada a l’hotel per compte dels clients. Tarda lliure.

DIA 4
Esmorzar. Sortim cap a Hakone on donarem un passeig per el bonic llac Ashi, visitarem el Vall
d’Owakudani. Dinar. Visita del museu a l’aire lliure d’Hakone situat entre les muntanyes de
Hakone en una superfície de més de 70.000m2 on s’exposen a l’aire lliure un total de 120 obres
mestres de l’escultura modernista i contemporània. Tornada a Tokio.

DIA 5
Esmorzar. Sortida en tren Bala amb destinació a Kioto. Visitarem el Santuari de Fushimi Inari
amb els seus milers de Toriis. Sortim cap a Nara, on es respira l’atmòsfera de l’antiga cultura
japonesa. Visitarem el Temple de Todaiji i el Parc dels cérvols. Tornada a Kioto.

DIA 6
Esmorzar. Visita de dia complert a la ciutat: el Temple de Tenryo-ji amb el seu bell jardí japonès,
el bonic bosc de bambú a Arishayima. Dinar. Visitarem el temple de Kinkakuji, més conegut
com el “Pavelló Daurat” i el temple de Sanjusagendo amb les seves més de 1.000 estàtues de la
deessa Kannon. Acabarem donant un passeig per l’antic barri de Gion.

DIA 7
Esmorzar. Dia lliure en aquesta encantadora ciutat. Opcionalment es pot realitzar la visita de
Hiroshima i l’Illa de Miyajima de dia complert.

DIA 8
Sortida en vol a última hora de la nit cap a Male. Nit a bord.

DIA 9
Arribada a les illes Maldives. Trasllat en hidroavió a l’hotel. Sopar.

DIES 10, 11 i 12
Illes Maldives, pensió complerta. Dies lliures.

DIA 13
Esmorzar. Sortida vol tornada a Espanya via Estambul. Nit a bord.

DIA 14
Arribada a origen.

OPCIÓ TOT INCLÒS BÀSIC A HOTEL KURAMATHI
Inclou:
• Refrescos, licors i més de 50 còctels.
• Vi de la casa, aigua mineral i cervesa de la casa a tots els
restaurants i bars als restaurants assignats per dinar o
sopar.
• Te i aperitius locals de 15.00 a 17.00 hores diàriament a la
cafeteria o bar.
• 1 visita a un poble de pescadors amb 1 passeig en vaixell al capvespre.

ELS NOSTRES SERVEIS
Vol de línia regular classe turista (Reserves en classes especials).
Allotjament i esmorzar. 2 dinars (begudes no incloses).
Trasllat i visites en circuit regular amb guies locals en castellà.
Visites en transport públic.
Trasllat des de l'aeroport a l’hotel en autobús / tren regular amb assistència
en castellà (només en aeroport) i trasllats de sortida sense assistència.
Maldives: Pensió completa.(Begudes no incloses).
Trasllat regulars en hidroavió amb assistència en anglès.
Assegurança de viatge.

HOTELS
·Tokio. 3 noches New Otani (Garden Tower)/4★
·Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu/4★
·Maldivas. 4 noches Kuramathi Maldives/4★
Hoteles previstos o de categoría similar.

PREU DES DE: 4.235€

