Presentació de viatge
Tardor al Japó: cultura, tradicions i paisatges
Dates del viatge: del 9 al 22 de novembre de 2019

Presentació

El significat literal del nom de Japó, és: “l'origen del sol”, motiu
pel qual és també conegut com la “Terra del Sol Naixent”. Un
viatge a Japó ens sona doncs com alguna cosa llunyana i exòtica.
Si bé compleix aquestes dues premisses, el que crida l'atenció és
com aconsegueix compaginar la modernitat més avantguardista
amb unes tradicions ancestrals, una societat de consum amb
l'espiritualitat, grans i moderns edificis amb temples zen. Aquesta
capacitat d'anar assimilant les influències estrangeres a la
civilització i tradició japonesa, ha enriquit la seva cultura
conferint-li una profunditat i una extraordinària harmonia que
s'ha anat teixint en el Japó contemporani.
Us proposem un viatge dissenyat per conèixer aquest bell,
relaxant, nostàlgic, profund, modern, seductor, excitant, històric i
cultural país, amb tots els seus contrastos; i viure experiències
extraordinàries; visitant les encantadores i bullicioses ciutats de
Tòquio i Osaka, el misticisme dels santuaris de Nara i Nikko,
l'espectacular Parc Nacional de Hakone i les seves inigualables
vistes a la Muntanya Fuji, les petites i tradicionals localitats de
muntanya Shirakawago i Gokayama, l'antiga ciutat fortificada de
Takayama, l'experiència de conviure i dormir en un temple
tradicional de Koyasan, el ric patrimoni històric, artístic i
arquitectònic de Kyoto.
Fer-ho al mes de novembre, a més a més, ens permetrà gaudir
dels meravellosos espectacles de la naturalesa , el Koyo / momiji,
veure com les fulles canvien les seves tonalitats de verds a
grogues, taronjades, vermelles. Un gran espectacle!!!
En aquesta xerrada de presentació, el professor acompanyant us
explicarà tots els detalls d’aquest viatge. No us ho pedeu!

Professor

Roger Bonafont
Professor d’història i cultura de l’Àsia Oriental i guia de viatges

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Dilluns 6 de maig de 2019
De 19,30h a 20,30h.
Preu
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte_presViat.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

Programa del viatge

Us el podeu descarregar al següent enllaç:
http://www.arqueonet.net/Arxius/19062.pdf
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