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D ZIEŃ 1. Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Przelot do 
Tokio przez port tranzytowy.

D ZIEŃ 2. Przylot do Tokio, stolicy Kraju Wschodzącego 
Słońca, niezwykle barwnego, kosmopolitycznego miasta, 
w którym postaramy się rozwikłać zagadkę unikalnego 
japońskiego mariażu tradycji z nowoczesnością. 
Przejazd do hotelu (zakwaterowanie jest uzależnione 
od dostępności pokoi). Następnie spacer po dzielnicy 
Asakusa, która zachowała charakter dawnego Tokio, 
połączony ze zwiedzaniem świątyni Sensoji. W pierwszym 
terminie podziwianie kwitnących wiśni nad pobliską rzeką 
Sumida. W dzielnicy drapaczy chmur Shinjuku wjazd na 
45. piętro tokijskiego ratusza i obserwowanie panoramy 
miasta. Wieczorem spacer po największej dzielnicy 
„czerwonych latarni”, Kabuki-cho. Nocleg w Tokio.

D ZIEŃ 3. Wyprawa na Fuji, czyli przejazd do piątej stacji 
położonej na wysokości 2300 m n.p.m. Fuji-san to 
najwyższy, święty i wciąż budzący grozę wulkan - jeden 
z symboli Japonii, zaskakująco piękny twór natury w sercu 
ultranowoczesnego państwa. W drodze powrotnej 
przystanek przy górskich jeziorach i próbowanie 
lokalnych smakołyków prefektury Yamanashi. Powrót do 
Tokio. Nocleg.

D ZIEŃ 4. Wycieczka do Nikko, słynnego mauzoleum 
rodu Tokugawa, namiestników wojskowych rządzących 
Japonią przez niemal 300 lat. Podziwianie złoconych, 
misternie zdobionych świątyń buddyjskich i shintoickich, 
będących najlepszym przykładem okazałego, 
zapierającego dech w piersiach „japońskiego baroku”. Po 
zwiedzaniu powrót do Tokio. Nocleg.

D ZIEŃ 5. Rano zwiedzanie chramu i pokłon przed Cesarzem 
Meiji, władcą który zmodernizował Japonię w połowie XIX 
w. przerywając okres ponad dwustuletniej izolacji kraju. Po 
południu zwiedzanie dzielnicy Odaiba w Zatoce Tokijskiej 
słynącej ze Statuy Wolności oraz Międzynarodowego 
Centrum Wystawienniczego. Przejazd shinkansenem do 
Kioto i zakwaterowanie w hotelu. Nocleg w Kioto.

D ZIEŃ 6. Zwiedzanie Kioto, historycznej stolicy Japonii, 
obecnie stolicy kulturalnej pełnej zabytków unikalnych 
w skali światowej. Wizyta w świątyniach - wizytówkach 
miasta: Kiyomizu-dera, Kinkaku-ji oraz przyświątynnych 

ogrodach „suchego krajobrazu” Ryoan-ji. Po 
drodze podziwianie wyrobów rękodzielniczych 
i rozsmakowywanie się w tradycyjnych deserach ze 
słodkiej fasoli i zielonej herbaty. Po południu zwiedzanie 
Heian-jingu, chramu będącego repliką średniowiecznych 
zabudowań pałacu cesarskiego oraz dzielnicy gejsz 
Gion. Nocleg w Kioto.

D ZIEŃ 7. Wyjazd do Amanohashidate celem poznania 
jednego z najpiękniejszych miejsc w Japonii. Dla 
chętnych przejażdżka rowerami wśród siedmiu tysięcy 
sosen porastających mierzeję, spacery przy „moście 
do nieba”. Wjazd kolejką linową do punktu widokowego 
i delektowanie się krajobrazem. Nocleg w Kioto. 

D ZIEŃ 8. Drugi dzień wędrówki po Kioto, tym 
razem zejście z utartych szlaków celem odkrycia 
niekłamanej perełki wśród zabytków - rezydencji 
szoguna Nijo-jo z zachwycającymi malowidłami 
ściennymi, „śpiewającymi” podłogami i harmonijnie 
zaprojektowanym ogrodem. Wycieczka do Nary i okazja 
do zobaczenia majestatycznego Wielkiego Buddy 
w świątyni Todaiji. Wieczorem przejazd shinkansenem 
do Hiroszimy. Przyjazd. Nocleg w Hiroszimie.

D ZIEŃ 9. Hołd ofiarom bomby atomowej w Parku 
Pokoju oraz zwiedzanie pobliskiego muzeum 
dokumentującego tragiczne skutki wybuchu. Wizyta 
w ogrodzie „skurczonych widoków” Shukkei-en, gdzie 
piękne krajobrazy starano się uchwycić w miniaturze. 
Wieczorem możliwość degustacji lokalnego przysmaku 
okonomiyaki w stylu Hiroszima. Nocleg w Hiroszimie.

D ZIEŃ 10. Wycieczka na Miyajimę, wyspę z wyjątkową 
świątynią Itsukushima. Spacer otwartymi galeriami 
sanktuarium, podziwianie „pływającego torii” - bramy 
świątynnej zanurzonej w morzu. Ukołysani przez fale 
zachwycać się będziemy kontrastem barw, lekkością 
konstrukcji i harmonią układu osiągając zjednoczenie 
z otoczeniem (tym razem w duchu drugiej, wielkiej 
tradycji religijnej Japonii, shintoizmu). Fakultatywnie 
wjazd na górę Misen. Powrót do Hiroszimy i następnie 
przejazd do Osaki - miasta, które nawet w egzotycznej 
Japonii uchodzi za specyficzne. Transfer do hotelu. 
Nocleg w Osace.

D ZIEŃ 11. Po śniadaniu zwiedzanie Osaki. Gwarne, 
kupieckie, pełne fascynującego kolorytu miasto zasłynęło 
jako główny, obok Tokio, ośrodek kultury mieszczańskiej 
między XVII a XIX w. Dziś kusi rozlicznymi okazjami do 
spędzenia szalonego wieczoru, wspaniałą kuchnią oraz 
okazałym zamkiem, pamiątką po feudalnej przeszłości. 
Długim, pełnym wrażeń spacerem po Osace pożegnamy 
Japonię. Nocleg w Osace.

D ZIEŃ 12. Po śniadaniu przejazd na lotnisko. Wylot do 
Polski i przylot wieczorem do Warszawy.

JAPONIA - największe atrakcje

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 790 PLN + 200 USD
** bardzo wysoki sezon – dopłata 790 PLN + 470 USD

CENA: 

6 980 PLN + 1 790  USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 980 PLN + 1 540 USD x kurs sprzedaży PeKaO 
SA płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata)
III rata: 250 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - Tokio; Osaka - Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach o standardzie 3*, pokoje 

2-osobowe z łazienkami, 
-  wyżywienie: śniadania (w formie „szwedzkiego stołu”) 
- transport: shinkansen, metro, lokalne pociągi i autobusy
- opiekę pilota-przewodnika
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:
- bilety wstępu 220 USD
-  dopłata do pokoju 1-osobowego w hotelach 670 USD

12.03 - 23.03.2017
28.03 - 8.04.2017*
24.04 - 05.05.2017*
04.06 - 15.06.2017
13.07 - 24.07.2017*

09.08 - 20.08.2017*
14.09 - 25.09.2017
08.10 - 19.10.2017
06.11 - 17.11.2017

Tokio - Fuji - Nikko - Kioto - Nara - Amanohashidate - Hiroszima - Miyajima - Osaka


