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D ZIEŃ 1. Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Przelot do 
Tokio z przesiadką w jednym z portów tranzytowych.

D ZIEŃ 2. Przylot do Tokio i odkrywanie ultranowoczesnego 
a zarazem eklektycznego oblicza Kraju Wschodzącego 
Słońca. Po krótkim odpoczynku wycieczka do dzielnicy 
Odaiba w Zatoce Tokijskiej słynącej ze Statuy Wolności, 
Muzeum Techniki i Innowacji oraz Międzynarodowego 
Centrum Wystawienniczego. Wieczorem spacer po 
największej dzielnicy „czerwonych latarni”, Kabuki-cho. 
Nocleg w Tokio.

D ZIEŃ 3. 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 całodziennym 
zwiedzaniu przejazd malowniczą trasą na kojącą kąpiel 
i słodkie wylegiwanie się w gorących źródłach.

D ZIEŃ 4. Wędrówka po rezerwatach w rejonie Oze. 
Spacer urokliwą trasą biegnąca po pomostach pośród 
największych krajowych mokradeł, pozwalający bliżej 
poznać japońską florę i faunę. Wieczorem przejazd na 
lecznicze kąpiele w tradycyjnym stylu.

D ZIEŃ 5. W drodze na południe postój w Parku Narodowym 
Hakone. Okazja do obejrzenia gorących źródeł 
wulkanicznych, przejazd kolejką linową oraz rejs statkiem 
połączony z wypatrywaniem góry Fuji - majestatycznego, 
wciąż groźnego wulkanu, symbolu Japonii. Nocleg.

D ZIEŃ 6. Początek dwudniowej, relaksującej wycieczki 
po półwyspie Izu. W Shimodzie zwiedzanie muzeum 
dokumentującego początek okresu otwierania się Japonii 
na Amerykę i Europę (poł. XIX w.). Okazja do poznania 
tragicznych losów Okichi-san, kurtyzany potępionej za 
związek z cudzoziemcem. Rejs statkiem na przylądek Iro-
zaki; oglądanie pięknego, klifowego wybrzeża i odpoczynek 
nad Pacyfikiem. Po południu przejazd malowniczą trasą 
w okolice Dogashimy, oglądanie tradycyjnych chat, oraz, 
zgodnie z tradycją, zażywanie kąpieli w gorących źródłach.

D ZIEŃ 7. Rano wycieczka statkiem do groty i podziwianie 
unikalnych formacji skalnych na wybrzeżu Nishiizu. 
Przejazd na północ i ponowne zanurzanie się w onsenie, 
tym razem publicznym, położonym pośrodku wioski 
Shuzen-ji. Nad Rzeką Wawrzynu, meandrującą pośród 
bambusowych gajów, spacer po cynobrowych mostach. 
Wieczorem powrót do cywilizacji - transfer do Kioto.  
Nocleg w Kioto.

D ZIEŃ 8. Zwiedzanie Kioto, historycznej stolicy Japonii, 
miasta-skarbnicy kultury znanego z ok. trzech tysięcy 

świątyń, niezliczonych pałaców, ogrodów i warsztatów 
rękodzieła. Wizyta w świątyni Byodo-in będącej oryginalnie 
willą wpływowego rodu Fujiwara i jednym z nielicznych 
zabytków zachowanych w oryginalnej postaci od tysiąca 
lat. Zwiedzanie Pałacu i Ogrodów Cesarskich - poznawanie 
życia dworu i źródeł japońskiej estetyki. Po południu 
zakupy pamiątek w Centrum Rękodzieła. Wieczorem 
rozsmakowywanie się w typowo japońskich deserach 
z fasoli… Nocleg w Kioto.

D ZIEŃ 9. Wyprawa na półwysep Kii, czyli powrót na 
idylliczną japońską prowincję. Zwiedzanie niezwykłego 
kompleksu świątynnego Koya-san, bardzo ważnego 
ośrodka buddyzmu wpisanego na listę UNESCO. 
Pięknie położone świątynie z IX w. stanowią do dziś cel 
pielgrzymek milionów pątników. Oglądanie m.in. Kongobu-
ji, gdzie nadarzy się okazja do spróbowania tradycyjnego 
poczęstunku z zielonej herbaty i ciastek ryżowych. Nocleg 
w jednej ze świątyń - prawdziwie mistyczne przeżycie 
połączone z obserwacją codziennego życia mnichów.

D ZIEŃ 10. Rano spływ łodziami przez najładniejszy kanion 
Japonii, Doro-kyo. Po południu wyjazd do bajkowych 
onsenów w okolicy Hongu i oddawanie się typowo 
japońskim rozrywkom, m.in. gotowanie jajek i warzyw 
w wodach termalnych. 

D ZIEŃ 11. W drodze powrotnej przez półwysep Kii 
przystanek przy kolejnych cudach natury: Trzystopniowym 
Klifie Sandanpeki, Cyplu Tysiąca Mat Senjojiki i Wyspie 
Pełni Księżyca Engetsuto. To tam oszołomieni pięknem 
widoków zażywać będziemy ostatnich kąpieli w gorących 
źródłach. Nocleg w Osace.

D ZIEŃ 12. Zwiedzanie Osaki, gwarnego, kupieckiego miasta, 
które 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.

D ZIEŃ 13. Rano odlot do Polski i przylot wieczorem do 
Warszawy.

JAPONIA - przyroda i SPA

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 790 PLN

CENA: 

6 570 PLN + 2 550 USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 570 PLN + 2 300 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,
n oclegi w tradycyjnych ryokanach, 1 nocleg w świątyni 
(tzw. shukubo) - w specjalnie przystosowanych pokojach

- wyżywienie: śniadania 
- transport: metro, van
- opiekę pilota-przewodnika
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:

- bilety wstępu 170 USD 
-  dopłata do pokoju 1-osobowych w hotelach 870 USD

25.05 – 6.06.2017
10.08 – 22.08.2017*

14.09 - 26.09.2017
5.10 - 17.10.2017

Tokio - Nikko - Ozega-hara - Hakone - Izu-hanto - Kioto - Kii-hanto - Osaka


