
Hokkaido és la segona illa més gran de les quatre illes principals
que conformen el Japó. Per fer-nos una idea de
l'extensió d'aquesta illa, cal destacar que malgrat ocupar una
cinquena part de tot el país, Hokkaido amb prou feines
congrega un 5% de la població del Japó. La seva població es
multiplica exponencialment a l'estiu, ja que Hokkaido és una de
les principals destinacions turístiques per als japonesos en
època estiuenca. Tot i això, des del nostre punt de vista, i després
de viatjar per la zona tant a l'estiu com a l'hivern, creiem que no
hi ha època millor per gaudir de la natura i la vida salvatge de
Hokkaido que a l'hivern. Hokkaido és un lloc completament
màgic durant aquesta època. Us aproparem a racons de difícil
accés i us portarem a descobrir totes les meravelles que ofereix
la regió de Hokkaido.
Hokkaido és sinònim de parcs naturals, de vida salvatge en
estat pur i de paisatges impressionants. Viatjar per les planes
cobertes de neu, caminar sobre llacs congelats o fotografiar les
grues japoneses dansant, no té preu. El silenci, el cruixir del gel
del mar congelat o el xiulet del vent en són la banda sonora
diària. No en va, fotògrafs d’arreu del món descriuen Hokkaido
com “l'illa màgica”, per tots els atractius que ofereix als
enamorats de la
natura i la fotografia. Hokkaido atrau any rere any viatgers i
fotògrafs de tot el món.
Toru Morimoto i Tina Bagué, tots dos fotògrafs professionals,
seran els amfitrions en aquets viatge de somni a
Hokkaido per explorar l'illa més al nord del Japó, capturant els
increïbles paisatges de l'hivern i la vida salvatge.
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6 Febrer | BARCELONA o MADRID / ASAHIKAWA
Presentació a l’aeroport per volar a Asahikawa.

7 febrer | ASAHIKAWA
Arribada a Asahikawa, trobada amb els amfitrions i trasllat a l’hotel.

8 febrer | ASAHIKAWA – BIEI
Esmorzar a l’Hotel. Conduirem a través dels increïbles turons coberts
de neu de Biei i fotografiarem paisatges hivernals minimalistes de
gran bellesa. Podríem trobar-nos amb guineus als turons. Biei és ple
de paisatges minimalistes i cada racó és pintoresc. Al capvespre,
arribarem a un llac gelat il·luminat, Blue Pond. Els llums
artificials il·luminen el llac gelat amb arbres que sobresurten de la
superfície. Un cop estiguem contents amb les nostres fotos, o quan ja
no puguem suportar més les gèlides temperatures, anirem a l’hotel
per sopar i banyar-nos en aigües termals per escalfar els nostres
cossos i relaxar-nos pel dia següent.

9 febrer | BIEI - TOKACHI
Després d'esmorzar, visitarem una impressionant cascada congelada
de colors turqueses i tornarem als turons de Biei per assegurar-nos
que tinguem bones fotografies dels bells paisatges minimalistes de
Biei. Conduint a través d'una infinitat de paisatges hivernals,
arribarem a Tokachi, la ciutat on ens allotjarem aquesta nit.

10 febrer | TOKACHI – TSURUI-MURA
Esmorzar a l'hotel. Al matí explorarem l'àrea del ranxo Tokachi
cobert de neu i cercarem paisatges de neu interessants. A la tarda,
anirem a fotografiar la dansa de les grues japoneses de corona
vermella a la natura, un dels majors atractius de Hokkaido per als
amants de la vida salvatge.

11 febrer | TSURUI-MURA - KUSHAROKO
Ens llevarem molt d'hora per fotografiar les grues de corona vermella
al riu cobert amb boira vermellosa just abans
de l'alba. Tot depèn de les condicions climàtiques, però intentarem
capturar aquests moments romàntics increïbles. Després de la
sortida del sol tornarem a l'hotel per esmorzar i prendre un bany
d'aigües termals per escalfar els nostres cossos. Després tornarem al
bosc per buscar mussols al bosc nevat. Si tenim sort, podrem
fotografiar mussols als arbres.
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12 febrer | KUSHAROGO - NAKASHIBETSU
Després d´esmorzar, ens dirigim a un impressionant llac congelat per
fotografiar els paisatges al voltant del llac. El llac també és famós pels
cignes cantaires a la riba d'on surten les aigües termals. Si vols, podràs
banyar-te en un bany d'aigües termals a l'aire lliure davant de la riba
amb els cignes! Després visitarem la muntanya més sulfurosa del Japó.
Les columnes de fum s'eleven des del terra rocós malgrat la neu, i l'olor
de sofre impregna tot el lloc. És un paratge surrealista i místic. Després
ens acostarem a un dels llacs més bonics del Japó. Aquesta nit,
dormirem en un dels nostres hotels preferits de tot el Japó, amb un
gran bany a l'aire lliure al llarg del riu i excel·lent menjar.
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13 febrer | NAKASHIBETSU - UTORO
Després d'esmorzar, ens dirigirem a la península de Shiretoko.
Fotografiarem un port pesquer ple de gel a la deriva i una espectacular
cascada gelada. A la tarda farem una passejada pel bosc nevat. Al final
de la caminada trobarem una enorme cascada gelada per fotografiar.

14 febrer | UTORO – NOTSUKE - RAUSU
La sisena jornada la dedicarem a fotografiar una península inhòspita i
solitària. Si tenim sort, veurem guineus, cèrvols i àguiles. De vegades és
fàcil trobar-los i de vegades no, per això passarem el dia sencer en
aquesta zona. A la tarda ens traslladarem al poble de Rausu, a la
península de Shiretoko.

15 febrer | RAUSU – NAKASHIBETSU / BARCELONA o MADRID
De bon matí agafarem un vaixell que ens portarà al mar ple de gel a
la deriva. Fotografiarem el paisatge de la península de Shiretoko des
de l´oceà. També podrem fotografiar àguiles de cua blanca o àguiles
de mar Steller sobre el gel i els paisatges intactes de la península de
Shiretoko. Després del creuer, esmorzarem a l'hotel i anirem
a l'aeroport de Nakashibetsu per agafar el vol de tornada.

16 febrer | BARCELONA o MADRID
Arribada i fi dels serveis.
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SERVEIS DE TERRA:

Mínim 12 persones: 2.930€  (SOCIS SNG 2.830€)
Mínim 10 persones: 3.260€ (SOCIS SNG 3.160€)
Mínim 8 persones: 3.760€ (SOCIS SNG 3.660€)
Suplement habitació individual: 350€

Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per
variacions del preu del transport derivat del cost del
combustible, de les taxes i els impostos inclosos en el contracte,
incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, d’aterratge i
d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports, així
com per la variació en el tipus de canvi aplicat al juny 2022. En
cap cas, es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data
de sortida del viatge.

SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS
INCLOU
-Allotjament en hotels i ryokans categoria Standard.
-Tots els esmorzars i sopars.
-Experts fotògrafs acompanyants de parla japonesa, 
catalana i castellana.
-Suport fotogràfic de traductor i guia.
-Recorregut en mini bus privat.
-Totes les entrades a les visites programades.
-Wifi durant tota la ruta
-Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 3.000€
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació
davant del covid-19.

NO INCLOU
-Vols i taxes: Tarifa en base a la companyia EMIRATES en
classe B/K. Sortides Barcelona/Madrid: 1.155€
(taxes incloses calculades al juny/22). 
-L'opció d'una altra companyia o tipus de tarifa comporta
 una variació en el preu.
-Menjars no especificats i begudes.
-Propines.
-Cap altre servei no especificat.
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EXPERTS

Tina Bagué (Barcelona, 1974) des de 1998 treballa com a fotògrafa
freelance per diferents publicacions. Poc després, comença a
dedicar-se a la fotografia de viatges. Durant els últims vint anys ha
viatjat a més de 20 països, realitzant reportatges de viatges que
han publicat revistes como El País Semanal, Condé Nast Traveler,
Lonely Planet, etc. Des de l’any 2002 ha viatjat una vintena de
vegades al Japó, i des de fa tres anys hi resideix. Actualment
compagina els viatges fotogràfics per Japó amb la gestió de la casa
rural que juntament amb el seu marit, Toru Morimoto, tenen a les
muntanyes de Kioto.

Toru Morimoto (Akashi, Japó 1972) comença a treballar com a
fotògraf pel Daily Nation, un diari de Kenya, mentre cursa un
màster de fotoperiodisme a la universitat de Miussouri. Despres de
fer pràctiques a Magnum Photos i The New York Times, es trasllada
a Abidján i comença a treballar com a freelance per cobrir África
Occidental. L’any 2004 es trasllada a Barcelona, i treballa en
projectes de fotografia documental. L’any 2007 guanya un premi
del POY i l'any 2009 guanya el primer premi de l’Ueno Hikoma
Award. L’any 2010 du a terme The Japan Photo Project, un viatge
de 365 dies amb autocaravana per tot Japó junt amb la fotògrafa
Tina Bagué per tal de publicar el seu primer llibre conjunt “JAPAN".
El proper novembre publicaran els seu segon llibre “Imperfect
Utopia”, un projecte fotogràfic sobre les illes aïllades del Japó.
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