
    

JAPONIA - KRAJ WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA

    Zaproponowana przez nas klasyczna wyprawa do Japonii  pozwoli  na poznanie tego rozpalającego

wyobraźnie,  daleko-wschodniego  kraju  w  sposób  możliwie  skondensowany,  a  zarazem  na  tyle

intensywny, by nie  pozostawić u uczestników poczucia  niedosytu. Naocznie przekonamy się na czym

polega słynne połączenie japońskiej tradycji i kultury z  nowoczesnością. Zobaczymy liczne świątynie i

harmonijne  chramy,  sąsiadujące  z   wielkomiejskim  gwarem,  drapaczami  chmur  i   futurystycznymi

widokami  nowoczesnych  dzielnic.  Podczas  naszej  wyprawy  poznamy  największa  metropolię  świata  –

Tokio,  w Kioto i Narze zanurzymy się w japońską tradycję, w Hiroszimie zmierzymy się z historią z historią

całkiem nieodległą.  Przekonaj się  dlaczego Kraj Kwitnącej Wiśni nieustannie fascynuje podróżników z

całego świata!



Dzień 1 – WYLOT DO TOKIO

   Spotkanie na lotnisku w Warszawie i powitanie uczestników wyprawy przez przedstawiciela Big Planet. 
Przekazanie szczegółowych informacji dotyczących lotu, odprawa i wylot do Tokio.
 

Dzień 2 - TOKIO

    Przylot do Tokio. Przejazd pociagiem z lotniska do centrum Tokio. Zakwaterowanie w hotelu i czas na 

odświeżenie się po locie.  Inauguracyjny spacer po okolicy, w trakcie którego  przyswoimy sobie podstawowe

informacje o kulturze Japonii.  Kolacja i powrót do hotelu. Nocleg w Tokio.

 

Dzień 3 -  TOKIO

     Przed nami całodzienne zwiedzenie stolicy. Po  śniadaniu  udamy się do Ogrodów Cesarskich i Pałacu

Cesarskiego.  Ogląd  tych  obiektów  możliwy  tylko  z  zewnątrz,  gdyż  bezpośredni  wstęp  do  zabudowań

pałacowych jest możliwy wyłącznie w dwóch dniach roku: 23 grudnia – urodziny cesarza i 1 stycznia – Nowy

Rok).  Nastepnym etapem bedzie nieodległa światynia Yasukuni,  poświecona żołnierzom poległym podczas

II Wojny Światowej; w muzeum  przy światyni można, miedzy innymi. obejrzeć samolot kamikadze. Pózniej

pojedziemy do dzielnicy Shinjuku, gdzie obejrzymy panorame miasta z 45-ego pietra budynku rzadowego.

Przy bezchmurnej pogodzie można stamtąd dostrzec nawet wulkan Fuji. Wieczorem zwiedzimy nowoczesną

dzielnicę  Shinjuku,  uznawaną  za   komercyjne  i  administracyjne  centrum  miasta.  Znajdują  się  tu  liczne

drapacze  chmur   oraz,  rozświetlone  niezliczonymi  kolorowymi  neonami,  zatłoczone  ulice.   W  dzielnicy

znajduje się także dworzec Shinjuku, który to wśród wszystkich dworców kolejowych na świecie,  obsługuje

codziennie największą liczbę pasażerów.  Kolacja i powrót do hotelu. Nocleg w Tokio.

 

Dzień 4 - KAMAKURA  - JOKOHAMA

    Przed nami poranna podróż pociągiem do Kamakury. To oddalone 50 kilometrów od Tokio miasto było w

latach 1192 – 1333 faktyczną stolicą Japonii. Po spacerze deptakiem, przy którym znajdują się liczne sklepiki

z pamiatkami, zobaczymy światynie shintoistyczna Tsurugaoka Hachimangu. Pózniej  obejrzymy bedacego

symbolem miasta  Wielkiego  Budde   oraz,   położona  na  wzgórzu  z  malowniczym  widokiem,  buddyjska

świątynię  Hasedera.  Wieczorem powrót  do Tokio z  przystankiem w Jokohamie,  drugim co do wielkości

mieście Japonii. Okazja do podziwiania  oświetlonego nadmorskiego bulwaru. Powrót do Tokio na nocleg.

 

Dzień 5 - TOKIO

    Kolejny dzień eksploracji Tokio  rozpoczniemy od historycznej dzielnicy Asakusa ze światynia Senso-Ji -

najcześciej odwiedzana światynia w Japonii z pieciokondygnacyjna yy pagoda. Czas wolny na targu Nakamise

bedzie  okazja do zakupu  pamiatek, których różnorodność oferuja  liczne stragany. Nastepnie udamy sie na

spacer do kolorowej dzielnicy Harajuku, cieszącej się szczególną popularnością  wśród  młodzieży. Znajdują

się tu butiki znanych marek i sklepy z różnym, często dziwnym z perspektywy europejczyka,  asortymentem.

W dalszej kolejności udamy się do dzielnicy Shibuya.  To okolica o  handlowym i rozrywkowym charakterze,

znana także jako jedno  z centrów mody w Japonii , słynąca ze zlokalizowanego tu  skrzyżowania Shibuya,

uważanego za największe na świecie przejście dla pieszych. Wieczorem udamy się do dzielnicy Akihabara,



uwielbianej przez fanów elektroniki oraz komiksów, by wśród licznych sklepów elektronicznych doświadczyć

jej futurystycznego charakteru. Powrót do hotelu, nocleg.

 

Dzień 6 -  KIOTO

     Po śniadaniu czeka  transfer na dworzec kolejowy i podróż słynnym Shinkansenem do Kioto ,  kulturalnej

stolicy  Japonii.   Po  przyjeździe  zakwaterowanie  i  czas  na  odpoczynek.  Wieczorem  spacer  po  Gion,

historycznej  dzielnicy Gejsz  oraz nadrzecznym bulwarem. Kolacja i powrót do hotelu.

 

Dzień 7 -  KIOTO

    Po śniadaniu wyruszymy na całodzienne zwiedzanie Kioto. Zobaczymy miedzy innymi światynie Kinkakuji,

znana  równieżż pod  nazwa  Złotego  Pawilonu  oraz  przyświatynne  ogrody.  Nastepnie  udamy  sie  na

malownicze wzgórza Arashiyama z parkiem małp i  słynnym lasem bambusowym. Wieczorem wyjście do

centrum, kolacja i czas wolny. Nocleg w Kioto.

 

Dzień 8 -  KANAZAWA

     Poranny przejazd pociągiem do Kanazawy, jednego z najlepiej zachowanych po II  Wojnie Światowej

japońskich miast. Zwiedzimy z zewnatrz Zamek Kanazawa  oraz najpiekniejszy ogród Japonii - Kenroku-en.

Wezmiemy udział  w skróconej ceremonii parzenia herbaty i skosztujemy tradycyjnych ciasteczek. Wieczorny

powrót do Kioto i nocleg.

 

Dzień 9 -  KIOTO - NARA

    W pierwszej części dnia  kontynuujemy zwiedzanie Kioto,  w drugiej udamy się do najstarszej stolicy

Japonii – Nary. Dzień zaczniemy od spaceru po dzielnicy Higashiyama, najlepiej zachowanej starej dzielnicy

Kioto.  Pózniej udamy sie do Kiyomizudery,  światyni buddyjskiej  znanej z  wielkiego drewnianego tarasu

widokowego. W  Narze do której następnie się udamy, zobaczymy zewnętrzne ściany wybudowane j w 710

roku świątyni Kofukuji  oraz świątynię Todaiji z ogromnym posągiem Buddy, będącą do dzisiaj największym

drewnianym budynkiem na świecie.  Następnie przejazd do Inari, gdzie przejdziemy przez Fushimi Inari, czyli

malownicza światynie, do której prowadzi aleja z  tysiacami bram torii.  Póznym popołudniem powrót do

Kioto,  kolacja i czas wolny.

 Dzień 10 -  HIROSZIMA

    Niezwłocznie po śniadaniu przejazd Shinkansenem do Hiroszimy. Zakwaterowanie i czas na odpoczynek.

Spacer po Parku Pokoju, w którym zachował sie jedyny budynek ocalały po zrzuceniu bomby atomowej w

1945  roku  -  bezpośrednio  nad  nim  eksplodowała  bomba  zrzucona  z  amerykańskiego  samolotu,  co



paradoksalnie  uchroniło  go  prze  większymi  zniszczeniami  .   Zwiedzimy  Muzeum  Pokoju,   poświęcone

pamięci ludzi, którzy zginęli tego dnia. Po południu zobaczymy zamek Hiroszima. Wieczorna kolacja i czas

wolny.

 

Dzień 11 - MIYAJIMA

    Rano udamy sie pociagiem na prom, którym dopłyniemy na świeta wyspe Miyajime. Pobyt na wyspie

stanowi  doskonałą  odskocznię  od  gwarnych  metropolii.  Rozciąga  się  z  niej,  uchodzący  za  jeden  z

najpiekniejszych w Japonii, widok  na ogromna, zanurzona w wodzie  brame Torii.  Kolejka górska wjedziemy

na punkt widokowy, skad bedziemy mieli okazje podziwiać Morze Wewnetrzne i małe wysepki. Wieczorem

pod  bramą Torii obejrzymy zachód słońca i udamy się w drogę powrotną do Hiroszimy, nocleg. 

 

Dzień 12 -  TOKIO

    Poranny przejazd do Tokio.  Zakwaterowanie w hotelu, a nastepnie czas wolny na zakup pamiatek i

pożegnanie  z  Japonią.  Wieczorem,  dla  chętnych,   wyjście  na  karaoke  -  ulubioną  rozrywkę  młodych

Japończyków.. Nocleg w Tokio

 

Dzień 13 – WYLOT DO POLSKI

Przejazd na lotnisko w Naricie i wylot do Polski.

Dzień 14 – PRZYLOT DO WARSZAWY

    Przylot do Warszawy w godzinach popołudniowych(zależnie od połączenia lotniczego). Pożegnanie grupy i
zakończenie wyprawy.



WAŻNE INFORMACJE

WIZY

Dla  obywateli  Polski  nie  jest  wymagana  wiza  turystyczna  (pobyt  do  90  dni).  Paszport
powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy.

POGODA

Pogoda  sprzyja  podróżowaniu  po  Japonii  przez  cały  rok,  a  poszczególne  pory  roku
odsłaniają  za  każdym razem inne oblicze  kraju.  Latem bywa bardzo duszno (90% wilgotności
powietrza) i upalnie(do 35 stopni), o wiele częstsze są też opady. Dobrą porą na zwiedzanie Japonii
jest jesień lub wiosna, gdy wilgotność jest niższa, a temperatura nie tak mocno odczuwalna. W
zimie dosyć częste są opady śniegu. 

SZCZEPIENIA I CHOROBY

Nie są wymagane żadne obowiązkowe szczepienia. Japonia jest bardzo rozwiniętym krajem
i nie występuje tu większe ryzyko zachorowań niż  w Polsce.

JĘZYK

Językiem urzędowym jest japoński.

STREFA CZASOWA

7 godzin do przodu w stosunku do czasu polskiego(+8 w okresie zimowym)

WTYCZKI ELEKTRYCZNE 

Wtyczki „amerykańskie” - potrzebna przejściówka.

INTERNET/TELEFON

Większość hoteli  i  miejsc publicznych wyposażona jest  w dostęp do Wi-Fi.  Z uwagi na
bardzo wysokie koszty roamingu, dobrym rozwiązaniem przy połączeniach z Polską jest  zakup
lokalnej karty SIM, bądź połączenia przy pomocy komunikatorów internetowych. 

WALUTA

Walutą obowiązującą w Japonii jest jen.  1 zł – około 30 jenów.



Cena zawiera:

 bilet lotniczy na trasie Warszawa-Tokio-Warszawa (do kwoty 2500 zł)
 11 noclegów, zgodnie z programem – schludne hotele klasy turystycznej
 opiekę polskiego pilota – przewodnika podczas trwania całej wyprawy
 cały  transport  zgodnie  z  programem:  komunikacja  miejska(metro,  kolej)  oraz  szybkie

pociągi
 bilety wstępu do wszystkich opisanych miejsc i ujętych w programie atrakcji
 ubezpieczenie KL – 50.000 Euro, KR- 6.000 Euro, NNW- 15.000 Złotych, Bagażu – 1.000

złotych (możliwe indywidualne rozszerzenie) 

Cena nie zawiera:

 wyżywienia 
 wydatków własnych
 dopłaty do pokoju jednoosobowego – 600 USD


