JAPONIA: UŚMIECH GEJSZY

Kraj: Japonia
Liczba dni: 22
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/98/
Wycieczka po Japonii jest niezwykłą okazją, aby poznać różne oblicza tego państwa. Zanurzysz się w kraju
kontrastów. Po wizycie w nowoczesnych metropoliach, czekają Cię trekkingi po malowniczych parkach narodowych,
spacery wśród wulkanów i zaglądanie do ich niezwykłych kraterów. Będziesz mógł spróbować osobliwych potraw,
wykąpiesz się w gorących onsenach. Jeśli wybierzesz się w podróż w kwietniu weźmiesz udział w Święcie Kwitnącej
Wiśni, a jeśli jesienią w japońskich ogrodach będziesz podziwiać jej niezwykle piękne oblicze.

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: PIERWSZE KROKI
Przelot do Tokio. Zakwaterowanie w hotelu i, jeśli czas przylotu pozwoli, wieczorny spacer po mieście.

3 DZIEŃ - TOKIO: PARK UENO, DZIELNICA ASAKUSA I SHIBUYA
Zwiedzanie miasta. Przejazd do Parku Ueno. Dla chętnych zwiedzanie muzeów (Tokyo National Museum,
Tokyo Metropolitan Museum of Art). Spacer po świątyniach w dzielnicy Asakusa i podziwianie wieży Skytree.
Spacer po dzielnicy Shibuya i czas na zakupy.

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

5 DZIEŃ - WYSPA MIYAJIMA: ŚWIĄTYNIE ITSUKUSHIMA , PŁYWAJĄCA TORII
Całodniowa wycieczka na wyspę Miyajima. Zwiedzamy kompleks świątyń Itsukushima ze słynną Torii –
bramą Japonii i jej najbardziej rozpoznawalnym symbolem. Następnie trekking lub wjazd kolejką linową na górę
Misen. Na miejscu mamy możliwość spróbowania ostryg będących lokalnym przysmakiem. Wieczorem przejazd do
Kagoshimy.

6 DZIEŃ - WYSPA SAKURAJIMA: WULKAN, PIASKOWE KĄPIELE
Wycieczka na wyspę Sakurajima na której znajduje się czynny wulkan, który często daje znać o sobie dymiąc i
rozsiewając wokół popiół. Spacer po Kagoshimie, dla chętnych wycieczka do Ibusuki i piaskowe kąpiele w
gorącym piasku wulkanicznym (ok. 12 USD).

7 DZIEŃ - PARK NARODOWY KIRISHIMA - ONSENY
Przejazd do Kirishima-Jingu i kilkugodzinny trekking przez Kirishima National Park. Eksploracja
kraterów. Zejście do Ebino-Kogen - małej miejscowości, malowniczo położonej pośród gór. Powrót do Kagoshima.
Wizyta i relaks w onsenie (gorące źródła) z widokiem na ocean.
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8 DZIEŃ - UZDROWISKO BEPPU: GORĄCE ŹRÓDŁA
Przejazd do Beppu - najpopularniejszego uzdrowiska z setkami gorących źródeł. Dla chętnych odpoczynek w
jednym z kąpielisk, np. w Suginoi Hotel. Dla chętnych spacer po Beppu Hells - szeregu ciepłych źródeł z różnymi
minerałami, błotne bulgotki i gejzer.

9 DZIEŃ - OKAYAMA: ZAMEK I OGRÓD KORAKU-EN
Przejazd do Okayamy. Zakwaterowanie, zwiedzanie jednego z trzech najpiękniejszych ogrodów Japonii - Korakuen i zamku Okayama-jo.

10 DZIEŃ - WYSPA SHIKOKU: IMABARI
Przejazd na wyspę Shikoku do miasteczka Imabari. Wycieczka rowerowa na Shimanami Kaido - systemie
mostów łączących malutkie wyspy leżące na Wewnętrznym Morzu Japońskim. Jeśli temperatura pozwoli możliwość kąpieli w morzu.

11 DZIEŃ - HIMEJI: ZAMEK - OSAKA: ZAMEK, TARAS WIDOKOWY
Himeji i zwiedzanie zamku zwanego zamkiem białej czapli. Przejazd do Osaki. Zakwaterowanie w hotelu, spacer
wokól zamku w Osace. Wjazd na taras widokowy budynku Umeda Sky Building skąd rozpościera się widok na
całe miasto.

12 DZIEŃ - NARA: NAJSTARSZE ŚWIĄTYNIE JAPONII - KIOTO: DZIELNICA GION
Przejazd do Nara. Zwiedzanie pierwszej stolicy Japonii i najstarszych świątyń takich jak Todai-Ji z 16-metrowym
posągiem Buddy, Kasuga Taisha z setkami latarń. Popołudniu przejazd do Kioto, spacer po dzielnicy Gion w
poszukiwaniu przemykających gejsz.

13 - 14 DZIEŃ - KIOTO: ZAMEK, KLIMATYCZNE ŚWIĄTYNIE, ULICZKI I OGRODY
Zwiedzanie Kioto, kulturalnej stolicy Japonii. Zobaczymy m.in. zamek Nijo-jo, ogrody Kinkaku-ji ze słynnym
Złotym Pawilonem, świątynie Ninna-ji z kamiennym ogrodem, świątynie Tenryu-ji i towarzyszący jej las
bambusowy, świątynie Fushimi-Inari-Taisha z tysiącami czerwonych bram, świątynie Kiyomizu-dera oraz stare
uliczki Sannen-zaka i Ninnen-zaka.

15 DZIEŃ - KANAZAWA: OGRÓD KENROKU-EN, ZAMEK, DZIELNICA SAMURAJÓW
Przejazd do Kanazawy nad Morzem Japońskim. Zakwaterowanie, zwiedzanie miasta o wyjątkowej atmosferze.
Ogród Kenroku – en (jeden z trzech najpiękniejszych w Japonii), zamek Kanazawa – jo, Muzeum Sztuki
Współczesnej, spacer po dzielnicy samurajów Nagamachi.

16 DZIEŃ - TAKAYAMA: SKANSEN HIDA NO SATO
Przejazd w kierunku gór do Takayamy. Zwiedzanie urokliwego miasteczka o starej zabudowie słynnego z wytwórni
sake i tatami, japońskich mat używanych jako podłogi w tradycyjnych domach. Wizyta w przepięknym i słynnym
skansenie Hida no Sato.

17 DZIEŃ - ALPY JAPOŃSKIE: TREKKING
Przejazd autobusem do Japan Alps National Park (Alpy Japońskie). Wyjazd kolejka linową Shin-Hotaka i
trekking po okolicznych wzgórzach. Możliwość wizyty w onsenie. Przejazd do Matsumoto. Zakwaterowanie w
ryokanie (hotel w japońskim stylu).

18 DZIEŃ - MATSUMOTO: FARMA WASABI, ZAMEK - TOKIO
Dziś udamy się na farmę wasabi, podziwiając po drodze sielskie krajobrazy wiosek i pól ryżowych, obramowane
łańcuchem górskim w tle. Na farmie będziemy mieć okazję przyjrzeć się metodom kultywacji wasabi oraz
spróbować intrygujących produktów i przetworów wykonanych z wykorzystaniem rośliny - jak np. lody o smaku
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wasabi.
Powrót do Matsumoto i zwiedzanie niezwykle fotogenicznego zamku Matsumoto–jo zwanego "Zamkiem Kruków" z
racji swych czarnych ścian. Wieczorem przejazd do Tokio. Nocleg w hotelu kapsułowym.

19 DZIEŃ - NIKKO: KOMPLEKS CHRAMÓW - TOKIO: DZIELNICA GINZA
Całodzienna wycieczka do Nikko, gdzie w XVII wieku 15 tysięcy artystów i rzemieślników wzniosło grobowce
shogunów z rodu Tokugawa. Najsłynniejszym wśród nich jest Toshogu – mauzoleum założyciela dynastii Tokugawa
– Ieyasu. Styl świątyni określa się czasem mianem 'baroku japońskiego' z racji niezwykle bogatych, barwnych
dekoracji rzeźbiarskich. Zwiedzanie okolicznych świątyń. Powrót do Tokyo i spacer po eleganckiej ulicy Ginza
("tokijska 5th Avenue"), czas wolny.

20 DZIEŃ - TOKIO: TARG RYBNY, PAŁAC CESARSKI, DZIELNICA SHINJUKU I KABUKICHO
Wizyta na targu rybnym Tsukiji, potem spacer w okolicach Pałacu Cesarskiego. Odpoczynek w hotelu i
popołudniowy przejazd do dzielnicy Shinjuku i wizyta w największym sklepie z elektroniką Yodobashi Camera,
zwiedzanie Shinjuku NS Building – budynku z gigantycznym zegarem wahadłowym, a na zachód słońca wyjazd
na jedną z wież Tokyo Metropolitan Government Oﬃces, skąd rozpościera się widok na całe miasto. Po zmroku
przejście do dzielnicy rozrywek Kabukicho.

21 DZIEŃ - TOKIO - FUJI
Do wyboru.
Przejazd do Hakone, skąd można podziwiać symbol Japonii – górę Fuji. Zobaczymy słynne źródła geotermalne i
nowoczesną kolejką górską wjedziemy na szczyt wzgórza, skąd rozciąga się wspaniały widok na świętą górę. Czeka
nas też rejs statkiem po jeziorze leżącym u stóp Fuji. Powrót do Tokio. (ok. 80 USD)
Można też zostać w Tokyo i udać się na zakupy, spacerować, zwiedzać lub odpoczywać.

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

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

14.03 - 05.04 2023

3695.00 EUR + 1000.00 PLN

22.03 - 13.04 2023

3695.00 EUR + 1000.00 PLN

04.08 - 25.08 2023

3695.00 EUR + 1000.00 PLN

08.11 - 29.11 2023

3695.00 EUR + 1000.00 PLN

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT:
bilety lotnicze Warszawa - Tokio - Warszawa
transfery z/na lotnisko w Tokio
bilet sieciowy na pociągi w Japonii (JR Pass)
ZAKWATEROWANIE:
18 noclegów w hotelach (pokoje 2-os. z łazienką)
1 nocleg w ryokanie
1 nocleg w hotelu kapsułowym
POZOSTAŁE:
opieka 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. 650 USD
wyżywienia: ok. 30 USD/os. dziennie
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 26
PLN/os.
atrakcji dla chętnych
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