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JAPONIA 
- na zamówienie - 

Tokio – Hakone – Kamakura - Kioto -  Yakushima - Hiroszima - Miyajima – Himeji – Koya-san - Osaka 
 

 
DZIEŃ 1 – 10.09.2019 
Wylot z Warszawy (lotnisko Chopina). 
 
DZIEŃ 2 – 11.09.2019 
Przylot do  Tokio stolicy Kraju Wschodzącego Słońca, niezwykle 
barwnego, kosmopolitycznego miasta, w którym postaramy się 
rozwikłać zagadkę unikalnego japońskiego mariażu tradycji z 
nowoczesnością. Transfer do hotelu. Dla chętnych wieczorem 
spacer po największej dzielnicy „czerwonych latarni”, Kabuki-cho. 
Nocleg w Tokio. 
 
DZIEŃ 3 – 12.09.2019  
Po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego Hakone. Rejs statkiem 
połączony z wypatrywaniem góry Fuji - majestatycznego, wciąż 
groźnego wulkanu a następnie wjazd na wzgórze Owakudani (gdzie 
chętni mogą skosztować lokalnych "popiołowych przysmaków"). 
Następnie przejazd do Kamakury - zwanej Małym Kioto 

wschodni
ej Japonii. 
Wycieczk
a śladami 
rodów 
Minamoto 
i Hojo - 
wizyta w świątyniach Tsurugaoka Hachimangu i 
Hasedera oraz podziwianie majestatycznego 
Wielkiego Buddy. Wieczorem powrót do Tokio. 
Nocleg. 
 
DZIEŃ 4 –13.09.2019  
Po śniadaniu zwiedzanie Tokio. Zwiedzanie 

dzielnicy Odaiba w Zatoce Tokijskiej słynącej ze Statuy Wolności oraz Międzynarodowego Centrum 
Wystawienniczego. Następnie spacer po dzielnicy Asakusa, która zachowała charakter dawnego Tokio, 
połączony ze zwiedzaniem świątyni Sensoji. Przejazd shinkansenem do Kioto i zakwaterowanie w hotelu. 
Nocleg w Kioto. 
 



DZIEŃ 5 – 14.09.2019   
Po śniadaniu przejazd do położonej na zboczu góry – jednej z 
najpiękniejszych świątyń Japonii: Fushimi-Inari, do której prowadzi ścieżka 
zabudowana tysiącami bram torii zbudowanych jedna za drugą – tworzący 
niesamowity w swych wyrazie korytarz o czerwonej świetlistej poświacie... 
Japończycy wierzą, że przejście tym tunelem energetyzuje organizm 
człowieka do tego stopnia, iż niektórym pielgrzymom wydaje się, iż zaczynają 
im wyrastać skrzydła. Coś w tym chyba jest na rzeczy, bo nawet dla zwykłych 

turystów jest to 
równie silne 
przeżycie 
emocjonalno-
duchowe... 
Zwiedzanie 
Kioto, 
historycznej 
stolicy Japonii, 
obecnie stolicy 
kulturalnej pełnej 
zabytków unikalnych w skali światowej. Wizyta 
w świątyniach – wizytówkach miasta: Kiyomizu-
dera, Kinkaku-ji (Złoty Pawilon), Yasaka Jinja i 
dzielnicy Gion. 

 
DZIEŃ 6 – 15.09.2019 
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. Przejazd pod Arashiyamę - spacer po moście 
Togetsukyo oraz alejkami bambusowego lasku. Po drodze wizyta w świątyni Tenryuji oraz małpim parku 
Iwatayama. Po południu przejazd na dworzec i dalekodystansowy, późno nocny przejazd shinkansenem do 
Kagoshima (5h jazdy) na wyspie Kyushu. Nocleg.  
 
DZIEŃ 7 – 16.09.2019   
Po śniadaniu przejazd do portu i rejs wodolotem na wyspę Yakushima. Przejazd do bajkowego jaru Shiratani 
i spacer wśród splątanych korzeni drzew i soczystej zieleni mistycznych lasów. Po spacerze przejazd pod 88-
metrowy wodospad Okonotaki. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.  
 
DZIEŃ 8 – 17.09.2019  
Po śniadaniu przejazd do parku Yakusugi - spacer jedną z leśnych tras oraz podziwianie majestatycznego 
cedru Kigensugi. Przejazd do portu i podróż wodolotem do 
Kagoshimy. Późno wieczorny przejazd do Hiroszimy. 
Nocleg w Hiroszimie. 
 
DZIEŃ 9 – 18.09.2019  
Po śniadaniu 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. Nocleg w Hiroshimie. 
 
DZIEŃ 10 – 19.09.2019  
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. W porze lunchu możliwość degustacji lokalnego przysmaku okonomiyaki 
w stylu Hiroszima. Po południu przejazd shinkansenem do Himeji. Nocleg. 
 
DZIEŃ 11 – 20.09.2019  
Rankiem przejazd do stóp góry Shosha, gdzie wyciągiem linowym udamy się na szczyt, na którym znajduje 
się zapierająca dech w piersiach świątynia Engyo-ji, w której kręcono film "Last Samurai". Po południu 
udamy się do najpiękniejszego zamku całej Japonii - 
Zamku Himeji, zwanego zamkiem białej czapli ze 
względu na swój kolor, rozpiętość i powab. Zamek 
Himeji stoi nietknięty przez czas i kataklizmy, w 
swojej niezmiennej i pięknej formie góruje 
majestatycznie nad miastem. Popołudniem przejazd do 
Koya-san – zakwaterowanie i nocleg w jednej ze 
świątyń – prawdziwie mistyczne przeżycie połączone 
z obserwacją codziennego życia mnichów. 
 

DZIEŃ 12 – 
21.09.2019  
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. Wieczorem przejazd do 
Osaki. Nocleg w Osace. 
 
DZIEŃ 13 – 22.09.2019 
Po śniadaniu zwiedzanie Osaki. Wykwaterowanie z pokoi (bagaże zostaną w 
recepcji hotelowej). Gwarne, kupieckie, pełne fascynującego kolorytu miasto 
zasłynęło jako główny, obok Tokio, ośrodek kultury mieszczańskiej między 
XVII a XIX w. Odwiedziny w zamku Osaka – podziwianie imponujących 
swoim rozmiarem murów obronnych i zdobycie donżonu – głównej 8 
piętrowej wieży, skąd roztacza się widok na rozległy teren zamkowy i całą 
Osakę. Następnie przejazd w okolice biznesowo-komercyjnej dzielnicy Umeda 
i podziwianie nowoczesnego budownictwa Osaki. Popołudniem przejazd do 

gwarnej dzielnicy Namba, będącej prawdziwą wizytówką miasta. Tutaj niezliczone stragany z jedzeniem 
ulicznym, restauracje, bary i domy towarowe przyciągają nie tylko mieszkańców miasta ale i przybyszów z 
całego świata. Czas wolny, by po raz ostatni zaspokoić swoje pragnienia kulinarne i zakupowe lub spędzić 
szalony wieczór w neonowej poświacie. Wieczorem transfer na lotnisko i wylot do Polski. 
 
DZIEŃ 14 – 23.09.2019 
Przylot do Warszawy. 
 



Propozycja przelotów: 
Nr lotu       / data   / port wylotu i przylotu / godz. wylotu i przylotu 
EK 180 10SEP    WAW-DXB        1500  2245 
EK 318 11SEP    DXB-NRT        0240  1725  
EK 317 22SEP    KIX-DXB        2345  0450 #1 
EK 179 23SEP    DXB-WAW        0810  1215 
Waw-Warszawa, Dxb-Dubaj, Nrt-Tokio Narita, Kix-Osaka Kansai 
 
TERMIN: 10.09 – 23.09.2019 
 
CENA przy min. 4 osobach: 9 760 PLN + 2 740 USD od osoby 
I rata: 5 000 PLN płatne przy zapisie 
II rata: 4760 PLN + 2240 USD x kurs sprzedaży Pekao SA z dnia 6.08 lub wpłata waluty na konto dolarowe - 
płatne na 35 dni przed imprezą  
III rata: 500 USD uczestnik zabiera ze sobą 
 
 
CENA ZAWIERA: 
- przelot na trasie Warszawa - Dubaj - Tokio; Osaka – Dubaj - Warszawa 
- zakwaterowanie w hotelach o standardzie 3*, pokoje 2-osobowe z łazienkami, 1 nocleg w świątyni (tzw. 
shukubo) w specjalnie przystosowanych pokojach 
- wyżywienie: śniadania (w formie „szwedzkiego stołu”)  
- transport: shinkansen, metro, lokalne pociągi, autobusy, wodoloty oraz vany 
- opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika japonisty 
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR) 
 
W CENIE NIE SĄ ZAWARTE: 
- bilety wstępu 180 USD 
- obiady i kolacje 
- fakultatywny wjazd na górę Misen 20 USD 


