A v i ó
Dilluns (13/07): Aixecar-se a les 5 per arribar a l’aeroport a les 8.

Transport

Dimarts (14/07): Buscar un Midori no madoguchi o alguna oficina de
JR per activar el Japan Rail Pass.

Hotel Costa del Sol

Aquest inclou: Tots els Shinkansen de JR (excepte el tren "Nozomi"),
trens exprés limitats, i trens ràpids o locals (amb algunes excepcions).
Per a reservar un seient (no fumador) i agafar el JRPass s’ha de buscar
un Midori no madoguchi amb aquest senyal:

Per anar cap a l’hotel Costa del Sol hem d’agafar el LTD. EXP HARUKA
fins a Kyoto. Aquest tren passa cada 30 minuts.

Un cop a l’estació de Kyoto, anar recte passant pels temples i
després cap a l’esquerra.

Podem deixar les maletes al matí (sobre les 12), i el check-in és a
les 20:00 (MÀXIM 21:00). Preguntar si podeu pujar abans a
l'habitació
Adreça: 〒600-8302 134 Ebisu, Shinmachi, Gojo-Sagaru, Shimogyo-ku, Kyoto
TLF: 075-361-1551

O s a k a
El mateix dia que arribeu a Japó, segurament no podeu fer tot això.
Cap a Osaka: Aquest és el recorregut que més o menys podem fer.

D o t o n b o r i
Què veure: Petit port, riu, Donki.

Den Den Town

Anirem a Dotombori i anirem baixant fins a la parada de Shin-Imamiya,
passant per Den Den Town, Shin Sekai i el parc Tennoji.

Shin Sekai

K y o t o (sud)
Dimecres (15/07): Fushimi Inari i Nara.

A partir de les 16:00 ja no podrem entrar a cap temple.
Per la tarda podem anar a Osaka una estona.

Per tornar, fer el mateix però en marxa enrere. I cap a l’hotel.

H o k u e i
Dijous (16/07): Aixecar-se a les 6, comprar menjar pel camí a
l’Am/Pm, i a les 7:06 al tren.

Per tornar, el mateix, però al revés (buscar una cobinació per tornar
abans:

Haurem de pagar un suplement de 1770¥ en cada viatge.
Per si no està en romaji, aquí estan les estacions en Kanji.
Kurayoshi: 倉吉駅（鳥取）, くらよし
Kyoto: 京都駅（京都）, きょうと
Yura: 由良駅 , ゆら

K y o t o
Divendres (17/07): Visitar Nintendo.
Aquest dia és convenient agafar un All-day Pass (1,200¥) o Two-day
Pass (2,000¥) d’autobús i metro, o la City Bus All-day Pass de 500¥.
Primer passarem per Nintendo agafant el metro. Ens costarà 210¥/pers.
(com més matinem, millor)

Després tornarem en metro fins a Kyoto i des d’allí agafarem algun
autobús per començar a veure tots els llocs marcats següents. S’ha de
tenir en compte que els temples admeten gent fins les 16:00.

De 18:00-23:00 els carrers de Gion estaran tancats al trànsit i
haurà llocs de menjar.

Ruta a peu recomanada per la guia de Kyoto:

K y o t o
Dissabte (18/07): Aixecar-se a les 7 i a les 8 anar cap a l’estació de
Kyoto per agafar el JR fins al Castell de Nijo (és un lloc bastant tonto).
Obren a les 8:45 i tanquen a les 4.

T o k y o
Diumenge (19/07): Aixecar-se a les 7 i anar a l’estació de Kyoto
per anar cap a Tokyo, on ens allotjarem a l’Hostal Khaosan.
2-1-5 Kaminarimon, Taito-ku, Tokyo, TLF: +81-3-3842-8286

Només haurem de pagar els 160¥, tota la resta va amb el JRPass.

Un cop visitat, agafarem el tren de Nijo fins a Saga-Arashiyama.

Per anar als boscs de bambú, anar en direcció al tren del museu del
costat.
Tornarem amb el mateix tren que abans. Si ens sobra temps, podem
visitar alguna altra cosa que no hàgim tingut temps o ens interessi
veure.

Deixem l’equipatge a les 12 i el check-in és de 15:00 a 21:00.
Podem passejar per Akihabara.

Yokohama
Dilluns (20/07): Aixecar-se a les 7 i anar a l’estació d’Asakusa per
anar a Yokohama. Bixarem a Motomachichukagai per anar directament
al barri xino.

Jardins i Ikeburo
Dimarts (21/07): Aixecar-se a les 8 i anar cap al metro.

A Komagome visitarem el Rikugi-en Garden

Més tard anirem cap a Ikebukuro.

Per la tarda anirem a Shinjuku (Square Enix) i al Mandarake de
Nakano a la segona planta (només és una planta de figures).

Jardí imperial i Roppongi
Dimecres (22/07): Aixecar-se a les 7:30 i anar cap al metro.
Anirem a Ginza, on trobarem el Sony Building i després caminarem cap
al Palau Imperial.

Quan acabem, agafarem el metro a Otemachi fins a Nogizaka per
anar a Tokyo Midtown, però abans d’això passarem per un temple.

Per tornar agafarem el metro de Roppongi.

Després de veure Tokyo Midtown, anirem caminant fins a Roppongi.
Un cop acabem, agafarem el metro fins a l’hotel.

Tokyo Dome i Hotel Edoya
Dijous (23/07): Aixecar-se a les 8 i anar cap al metro.
Anirem cap a l’hotel Edoya perquè ens guardin les maletes.
Es millor baixar a Suehirocho.

Després anirem cap al Tokyo Dome i als jardins Koshikawa
Korakuen.

Cap a les 2 tornarem a l’hotel Edoya per fer el check-in i després
passarem tota la tarda a Akihabara.

3-20-3 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo-to, Japan T113-0034 TLF: 3-3833-8751
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Divendres (24/07): Aixecar-se a les 7:30 i anar cap al metro.
Primer anirem a la Torre de Tokyo (820¥ planta 1, 600¥ planta 2).
Després passejarem pel Parc Hamarikyu i finalment anirem cap a
Odaiba en monoraïl.

Un cop allí anirem a Oedo-onsen Monogatari (2900¥).
Finalment, anirem a la nòria gegant de Palette Town.
Al parc Shiokaze, a l’esquerra d’Odaiba, hi haurà un Gundam a
escala real.
Per acabar el dia podem anar a l’observatori del World Trade Center.

Ueno i Hanabi
Dissabte (25/07): Aixecar-se a les 7:30 i anar caminant fins a Ueno.
Mirarem una estona el parc i pujarem als bots (600¥ /hora).
Després anirem al zoo, que obre a les 9:30.
Per la tarda anirem a Asakusa, on hi haurà focs artificials al riu Sumida
de 19:00 a 20:30.

Harajuku

i

Shibuya

Diumenge (26/07): Ens aixecarem a les 8 per agafar el metro cap a
Omotesandô, visitarem botigues com la Daiso i Kiddy Land,
passejarem pel parc Yoyogi i acabarem caminant fins a Shibuya. Més
tard passarem per Ebisu.
Si sobra temps, podem veure el jardí Rikugien (Komagome Station),
Museu Arquitectònic d’Edo-Tokyo (Higashi-Koganei) o altres llocs, com
Nikko.

A v i ó
Dilluns (27/07): Aixecar-se a les 5 i arribar a l’aeroport a les 9.
Agafarem la seguent combinació de trens:

