JAPONIA: DROGA SAMURAJA

Kraj: Japonia
Liczba dni: 14
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/149/
Japonia to kraj kontrastów, które pozostają ze sobą w harmonii. Oszałamiające nowoczesne miasta przyszłości i
stare świątynie, gdzie tradycja spokojnie trwa przez wieki. Zobacz to na własne oczy podczas dwutygodniowej
wycieczki po Japonii! Doświadcz udogodnień najnowszych technologii, które są powszechne w życiu codziennym
Japończyków. Poznaj wciąż żywe tradycje tej bogatej kultury i sztuki, wspaniałe świątynie i harmonijne ogrody,
zobacz majestatyczny stożek Fuji-San.

PROGRAM WYPRAWY:
WAŻNE: - ZASADY WJAZDU DO JAPONII
Przedstawienie certyﬁkatu szczepień (włącznie z dawką przypominającą) lub negatywnego wyniku testu PCR
wykonanego nie wcześniej niż 72h przed wylotem do Japonii

1 - 2 DZIEŃ - PRZELOT DO TOKIO
Przelot do Tokio. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Wieczorny spacer po mieście.
(Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!)

3 DZIEŃ - TOKIO: TOKYO SKYTREE, DZIELNICA ASAKUSA, ŚWIĄTYNIE SENSO-JI, DZIELNICA
SHINJUKU
Wjedziemy na taras widokowy Tokyo Skytree – najwyższy punk widokowy w mieście. Przejazd do dzielnicy
Asakusa i zwiedzanie słynnego kompleksu świątyń Senso-ji. Potem udamy się do tętniącej życiem dzielnicy
wysokościowców Shinjuku, słynącej z najbardziej ruchliwej stacji metra na świecie i obﬁtującej w budynki będące
bardzo ciekawymi przykładami architektury (m.in. słynny „kokon”).

4 DZIEŃ - TOKIO: TARG TSUKIJI, DZIELNICA GINZA, PAŁAC CESARSKI, DZIELNICA SHIBUYA
Rano wizyta na Tsukiji Market (największy na świece hurtowy targ rybny). Potem udamy się do snobistycznej
handlowej dzielnicy Ginza, gdzie oprócz luksusowych sklepów znajduje się wiele galerii sztuki, kawiarni i
restauracji. Zobaczymy symbole Tokio: budynki domu towarowego Wako i teatru kabuki. Spacer w okolicach
Pałacu Cesarskiego (można zwiedzić wschodni ogród pałacowy ). Na koniec Shibuya – gwarna dzielnica
popularna wśród młodych ludzi. Dla ciekawskich – Wzgórze Hoteli Miłości.

5 DZIEŃ - NIKKO: GROBOWCE SHOGUNÓW
Całodzienna wycieczka do Nikko, gdzie w XVII wieku 15 tysięcy artystów i rzemieślników wzniosło w chińskojapońskim stylu grobowce shogunów z rodu Tokugawa. Zwiedzanie okolicznych świątyń. Powrót do Tokio.

6 DZIEŃ - HAKONE: KOLEJKA GÓRSKA I WIDOK NA FUJI
Przejazd do Hakone, skąd można podziwiać symbol Japonii – górę Fuji. Zobaczymy słynne źródła geotermalne
(dla chętnych wizyta w tradycyjnej łaźni Onsen) i nowoczesną kolejką górską wjedziemy na szczyt wzgórza, skąd
rozciąga się wspaniały widok na świętą górę. Będzie okazja by spróbować czarnych jajek, które zostały ugotowane
w bulgocącym wulkanicznym błocie. Czeka nas też rejs statkiem po jeziorze leżącym u stóp Fuji. Powrót do Tokio.
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7 DZIEŃ - KIOTO: KLIMATYCZNE ŚWIĄTYNIE I ULICZKI, DZIELNICA GION
Przejazd do Kioto. Zakwaterowanie w hotelu, zwiedzanie. Udamy się do znanych świątyń Higashi-Hongan-ji,
Nishi-Hongan-ji, oraz budynku stacji kolejowej. Udamy sie na spacer uliczkami Sannen-Zaka i Ninen-Zaka,
gdzie przeniesiemy się w czasie pośród pięknie odrestaurowanych tradycyjnych domów. Wieczorem spacer po
dzielnicy Gion w poszukiwaniu przemykających gejsz. Chętni mogą się zdecydować na udział w ceremonii parzenia
herbaty (koszt od ok. 9 do 35 USD w zależności od opcji).

8 DZIEŃ - KIOTO: KLIMATYCZNE ŚWIĄTYNIE I ZAKAMARKI MIASTA
Dalsze zwiedzanie miasta pełnego obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i
Przyrodniczego UNESCO. Odwiedzimy liczne świątynie i klimatyczne zakamarki starego miasta.

9 DZIEŃ - NARA: NAJSTARSZE ŚWIĄTYNIE JAPONII
Przejazd do Nara. Zwiedzanie pierwszej stolicy Japonii i najstarszych świątyń takich jak Todai-Ji z 16m posągiem
Buddy, Kasuga Taisha z setkami latarń. Popołudniu powrót do Kioto.

10 DZIEŃ - OSAKA: ZAMEK, TARAS WIDOKOWY, DZIELNICA NAMBA
Przejazd do Osaki, Zwiedzanie zamku Osaka-jo. Wyjedziemy na taras widokowy budynku Umeda Sky Building.
Wieczorem dzielnica Namba - centrum handlu, rozrywki i życia nocnego.

11 DZIEŃ - HIROSZIMA: PARK I MEMORIAŁ OFIAR BOMBY ATOMOWEJ
Przejazd do Hiroszimy. Zwiedzanie Parku i Memoriału Oﬁar Bomby Atomowej. Wieczorem spacer po mieście i
próbowanie lokalnych przysmaków typu okonomiyaki.

12 DZIEŃ - WYSPA MIYAJIMA: ŚWIĄTYNIE ITSUKUSHIMA , PŁYWAJĄCA TORI
Całodniowa wycieczka na wyspę Miyajima. Zwiedzamy kompleks świątyń Itsukushima z pływającą Tori – bramą
Japonii i jej najbardziej rozpoznawalnym symbolem (lista UNESCO).

13 DZIEŃ - TOKIO
Przejazd do Tokio. Czas na dalsze zwiedzanie, zakupy, dobre jedzenie i relaks.

14 DZIEŃ - POWRÓT
Wylot i przylot do Polski. (Możliwy przylot następnego dnia).

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

28.03 - 11.04 2023

2770.00 EUR + 1000.00 PLN

24.04 - 09.05 2023

2770.00 EUR + 1000.00 PLN

14.08 - 27.08 2023

2770.00 EUR + 1000.00 PLN

CENA OBEJMUJE:
bilety lotnicze na trasie: Warszawa - Tokio - Warszawa (połączenie z przesiadką)
12 noclegów w pokojach 2-osobowych z łazienkami
bilet sieciowy na pociągi w Japonii (JRP)
opiekę pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), OC
50 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 2 000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club
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CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie, biletów i opłat za pozostałe środki transportu
(taxi, metro itd.): ok. 480 USD
wyżywienia - orientacyjny koszt na osobę dziennie: ok. 30 USD
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 26
PLN/os.
atrakcji dla chętnych
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