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TERMIN: prosimy o kontakt 

Japonia. Świat samurajów i gejsz… 

 

 Dzień 1. 

 wylot z Polski. 

 

 Dzień 2. 
 przylot do Tokio; 

 transfer do hotelu i zakwaterowanie; 
 spotkanie z lokalnym przewodnikiem w lobby i wyjazd na obiad do lokalnej restauracji (w stylu zachodnim); 

 po obiedzie popołudniowe zwiedzanie Tokio: przejazd przez dzielnicę Ginza, będącą jedną z najdroższych w Tokio 
gdzie znajduje się wiele markowych domów towarowych czy butików wraz z najstarszym czynnym japońskim 

teatrem Kabuki. Park Hamarikyu, szczególnie cenne dla Japończyków pod względem kulturowym, w których niegdyś 

znajdowała się rezydencja rodu Tokugawa, a teren ich służył m.in. za prywatny ogród i miejsce szkolenia sokołów; 

rejs łodzią po rzece Sumida do przepięknej Świątyni Senso-ji poświęconej bogini miłosierdzia – Kannon, na terenie 
której mieści się okazały kompleks świątynny. Powrót ze świątyni przyległą tradycyjną uliczką handlową z wieloma 

sklepikami oferującymi tradycyjne wyroby; 
 powrót do hotelu, czas na odpoczynek; 

 wyjazd na kolację w lokalnej restauracji (w stylu japońskim); 

 powrót do hotelu. 

 

 Dzień 3. 

 śniadanie; 
 spotkanie z przewodnikiem w lobby i wyjazd na dalszą część zwiedzania Tokio. Wizyta na Tsukiji Outer - 

największym targu rybnym będącym jednocześnie największą giełdą gdzie sprzedawane są wszelkie gatunki 

owoców morza z najdroższymi na świecie tuńczykami, których cena potrafi przekroczyć milion dolarów za sztukę; 

krótka wizyta w dostępnej dla publiczności części olbrzymiego i odizolowanego od reszty wielkomiejskiego zgiełku 

terenu Pałacu Cesarskiego;  

 obiad w lokalnej restauracji (w stylu japońskim); 

 dalsze zwiedzanie Tokio. Wizyta w świątyni Meiji poświęconej parze cesarskiej (w szczególności cesarzowej Meiji), 

będącej jednym z najwspanialszych przykładów sakralnej sztuki japońskiej; na koniec spacer przez handlowo-

rozrywkową dzielnicę Shibuya ulicą Omotesando gdzie obowiązkowym punktem jest zdjęcie przy pomniku 

legendarnego psa Hatchiko przy jednym z największych na świecie skrzyżowań; 
 powrót do hotelu, czas odpoczynek; 

 wyjazd na kolację w lokalnej restauracji (w stylu zachodnim); 
 powrót do hotelu. 
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 Dzień 4. 

 śniadanie; 

 spotkanie z przewodnikiem w lobby i wyjazd na całodniową wycieczkę do Nikko, położonego na północ od Tokio w 

prefekturze Tokigi. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Japonii. Już sama nazwa 'słoneczny blask' jest 

zapowiedzią czegoś niezwykłego. W Japonii istnieje powiedzenie, że trudno jest zrozumieć sens słowa KEKKO-
'wspaniały' póki się nie ujrzy Nikko. I tak jest w istocie. Zwiedzanie rozpocznie spacer aleją wysadzaną 

wielowiekowymi cedrami do chramu Toshogu, położonego w lesie mauzoleum jednego z najpotężniejszych władców 
Japonii, szoguna Tokugawa Ieyasu. Wraz ze świątynią buddyjską Rinnoji i chramem Futarasan – jest to jedyny w 

swoim rodzaju, z przepychem zdobiony, rozległy kompleks świątynny; 
 obiad w lokalnej restauracji (w stylu zachodnim); 

 wjazd licznymi serpentynami na szczyt góry i krótki postój nad Jeziorem Chuzenji, a na koniec, krótka chwila przy 

malowniczym wodospadzie Kegon;  

 powrót do Tokio; 
 przyjazd do hotelu, czas odpoczynek; 

 wyjazd na kolację w lokalnej restauracji (w stylu japońskim); 
 powrót do hotelu. 

 

 Dzień 5. 

 śniadanie; 
 spotkanie z przewodnikiem w lobby i wyjazd na całodniową wycieczkę do Parku Narodowego Góry Fuji, będącego 

jednym z czterech najstarszych parków w Japonii i bez wątpienia jednym z najsłynniejszych;  
 dla chętnych wjazd kolejką górską na szczyt wzgórza, z którego przy dobrej pogodzie widać górę Fuji. Spacer doliną 

Owakudani będącej bezpośrednim otoczeniem krateru utworzonego podczas ostatniej erupcji wulkanu Hakone, 

około 3000 lat temu. Do dziś duża z tego część jest aktywna wulkaniczne, siarkowe opary i gorące źródła są 

nieodzownym świadkiem minionej aktywności tego terenu. To właśnie w Owakudani można zjeść kurotamago 
(„czarne jajka”) czyli jajka gotowane w wodzie z gorących źródeł nadającej skorupce czarnego koloru. Legenda głosi, 

że jedno zjedzone jajko kurotamago przedłuża życie o 7 lat ale nie można zjeść więcej niż 2,5 bo nie zadziała… 
okolicy; 

 obiad w lokalnej restauracji (w stylu zachodnim) 

 rejs łodzią po jeziorze Ashi… jesienią pokład łodzi jest idealnym miejscem na wycieczkę, można z niego delektować 

się widokami płomiennych barwnych liści drzew rozrzuconych wzdłuż linii brzegowej i okolicznych gór. Jezioro jest 
również znane z odwróconego odbicia majestatu góry Fuji. Odwrócone odbicie widać z wielu punktów wzdłuż brzegu, 

jednak najlepiej jest je oglądać w pobliżu bramy torii na drodze między Hakonemachi i Moto-Hakone o świcie w 
jasny, spokojny dzień; 

 przejazd do Hakone i zakwaterowanie w tradycyjnym japońskim hotelu – ryokanie i czas na odpoczynek w gorących 

źródłach; 

 tradycyjna japońska kolacja serwowana w ryokanie. 
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 Dzień 6. 
 tradycyjne japońskie śniadanie; 

 spotkanie z przewodnikiem w lobby i wyjazd do Matsumoto i zwiedzanie Zamku Matsumoto, który jako jeden z 

nielicznych zachował swoją pierwotną architekturę, a ponadto jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych zamków 

samurajskich. Zbudowany jest głównie z drewna i kamienia, a z powodu czarnego koloru ścian nazywany jest także 

"Zamkiem Kruków". W trzech wieżyczkach i na sześciu kondygnacjach zamku znajduje się bogata ekspozycja 

zabytków historycznych, a ze szczytu budowli roztacza się piękny widok. Otoczony jest z trzech stron wodą , a cały 

teren dawnego podzamcza został zamieniony w malowniczy park; 

 obiad w lokalnej restauracji (w stylu japońskim); 
 wyjazd do Takayama - miasteczka o tradycyjnym charakterze. Takayama i okolice to „dawna” Japonia, całkiem 

odmienna od nowoczesności, z którą kojarzy się kraj; 

 przyjazd do Takayama i zakwaterowanie w hotelu; 

 czas na odpoczynek; 
 wyjazd do lokalnej restauracji na kolację gdzie serwowane są dania z wołowiny Hida z regionu o tej samej, uważanej 

za najlepszą w Japonii; 
 powrót do hotelu. 

 

 Dzień 7. 

 śniadanie; 

 spotkanie z przewodnikiem w lobby i w drodze na dworzec kolejowy w Kanazawa zwidzenie malowniczego targu, 

następnie przejazd do wioski Shirakawago, której zabudowa jest przykładem tradycyjnej wiejskiej architektury 

japońskiej (zwiedzanie domu Kandake); 

 obiad w lokalnej restauracji (w stylu japońskim); 

 przejazd na dworzec kolejowy w Kanazawa; 

 wyjazd do Kioto pociągiem ekspresowym (Thunderbird); 

 przyjazd do Kioto i transfer do hotelu; 

 zakwaterowanie w hotelu i czas na odpoczynek; 
 wyjazd na kolacje (w stylu zachodnim); 

 powrót do hotelu. 

 

 Dzień 8. 

 śniadanie; 

 spotkanie z przewodnikiem w lobby i wyjazd na zwiedzanie cesarskiego Kioto i okolic. Przejazd do Arashiyama, która  
od najdawniejszych czasów była ośrodkiem japońskiego buddyzmu zen. Znajduje się tu jeden z najważniejszych 

zabytków tej religii –Tenryu-ji czyli Klasztor Niebiańskiego Smoka. Wspaniały kompleks świątynno-ogrodowy do 

którego dotrzemy tradycyjnymi rikszami. Spacer przez najbardziej znany japoński las bambusowy – Sagano. 

Następnie przejazd do świątyni Złotego Pawilonu – Kinkaku-ji - uważanej za najważniejszą i najpiękniejszą budowlę 

Japonii; 

 obiad w lokalnej restauracji (w stylu japońskim); 
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 wizyta w zamku Nijo, który początkowo służył szogunatowi Tokugawa jako rezydencja. Na terenie zamku mieszczą 

się dwa pałace - Honmaru, który otwarty jest dla turystów tylko od czasu do czasu oraz Ninomaru, w którym 

znajduje się słynna słowicza podłoga - ten specjalny rodzaj podłogi montowany między innymi w siedzibach władców 
wydawał charakterystyczny dźwięk pod wpływem nacisku. Dźwięki te miały przypominać śpiew japońskiego słowika i 

alarmować o zbliżającym się nieprzyjacielu. 

 powrót do hotelu i czas na odpoczynek. 

 wyjazd na kolację do lokalnej restauracji (w stylu zachodnim); 
 powrót do hotelu. 

 

 Dzień 9. 

 śniadanie; 

 spotkanie z przewodnikiem w lobby i wyjazd do Nara – pierwszej stolicy Japonii i siedziby dworu cesarskiego.  

 Zwiedzanie największej na świecie drewnianej budowli – świątyni Todaiji z posągiem Wielkiego Buddy o wysokości 
16 m i wadze przeszło 380 ton. Todaiji to chyba najsławniejszy kompleks świątynny Nary. Powstał dzięki staraniom 

cesarza Shomu w połowie VIII-ego wieku i szybko stał się najbardziej wpływową i najzamożniejszą świątynią Kraju 
Kwitnącej Wiśni. Swego czasu zajmował aż 100 hektarów ogrodzonego gruntu, na którym stało wiele budynków.  

Spacer po miejskim parku będącym schronieniem dla „udomowionych” jeleni. Wizyta w świątyni Kasuga, która 

została wystawiona w VIII wieku przez możną rodzinę dla 4 bóstw. 

 obiad w lokalnej restauracji (w stylu zachodnim); 
  powrót do Kioto i wizyta w Gion – dzielnicy gejsz, które do dziś pielęgnują tę starą tradycję w każdym aspekcie 

życia. Jest to jedno z niewielu miejsc nawet w Japonii gdzie można je spotkać codziennie w tak tradycyjnym anturażu. 

 powrót do hotelu i odpoczynek; 

 wyjazd na kolacje w lokalnej restauracji (w stylu japońskim); 

 powrót do hotelu. 

 
 Dzień 10. 

 śniadanie; 

 spotkanie z przewodnikiem w lobby i spacer po starej części Kioto – Kiyomizu i jej przepięknymi uliczkami Ninen-

zaka oraz Sannen-zaka. Następnie wizyta w XVII-wiecznej świątyni zbudowana jest na łącznie 140 palach - 

Kiyomizudera, z tarasu której rozpościera się widok na całe miasto. Następnie bezpośrednie spotkanie z głęboko 

zakorzenioną tradycją (rytuałem) parzenia herbaty. 
 obiad w lokalnej restauracji (w stylu japońskim); 

 powrót do hotelu i czas na odpoczynek lub dalsze poznawanie miasta; 

 wyjazd na kolacje do lokalnej restauracji (w stylu zachodnim); 

 powrót do hotelu. 
 

 Dzień 11. 

 wylot/przylot do Polski. 
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W ramach programu zapewniamy: 

 przeloty; 

 transfery lotniskowe wg programu (serwis prywatny); 

 program zwiedzania wg programu ramowego (serwis prywatny); 

 przejazd pociągiem na trasie Kanazawa-Kyoto; 
 9 nocy w Japonii (Tokio, Hakone, Takayama, Kioto); 

 wyżywienie wg programu; 

 bilety wstępów do zwiedzanych obiektów; 

 pakiet ubezpieczeniowy (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny,) podczas 

pobytu za granicą w TU AXA;  

 opiekę lokalnego partnera PassionFruit w języku angielskim.  

 

Cena: 

 prosimy o kontakt 

 

Cena pakietu nie zawiera: 

 rozszerzonego pakietu ubezpieczenia (Sporty Wysokiego Ryzyka i Ekstremalne, Kosztów Rezygnacji, choroby 
przewlekłe).  

 

Ważne: 

 wszystkie godziny w programie podane są wg czasu lokalnego; 
 oferta przykładowa. 

 

 

 
 


