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JAPONIA w pigułce 
ABC Kraju Kwitnącej Wiśni 

Tokio – Nikko – Kamakura – Yokohama – Kioto – Nara – Osaka  
 
DZIEŃ 1 
Spotkanie na lotnisku w Warszawie i wylot do Tokio. 
 
DZIEŃ 2  
Przylot do Tokio i przejazd do hotelu (zakwaterowanie od godz. 15). Wizyta na sztucznej wyspie 
Odaiba, skąd roztacza się spektakularny widok na stolicę Japonii od strony Zatoki Tokijskiej. 
Przejazd do dzielnicy drapaczy chmur Shinjuku, wjazd na 45. piętro tokijskiego ratusza i 
obserwowanie panoramy miasta. Następnie spacer po największej dzielnicy „czerwonych latarni”, 
Kabuki-cho. Nocleg w Tokio. 
 
DZIEŃ 3 
Wycieczka do Nikko, zwiedzanie niezwykłego kompleksu świątynnego i chramu Tōshō-gū. 
Podziwianie złoconych, misternie zdobionych świątyń buddyjskich i shintoickich, będących 
najlepszym przykładem okazałego, zapierającego dech w piersiach „japońskiego baroku”. Po 
zwiedzaniu powrót do Tokio. Nocleg. 
 
DZIEŃ 4 
Po śniadaniu przejazd do Kamakury – dawnego ośrodka władzy i siedziby pierwszego siogunatu. 
Tam odwiedzimy monumentalnego, odlanego z brązu, wizerunku Wielkiego Buddy, z możliwością 
wejścia do wnętrza posągu i zwiedzanie malowniczo położonego buddyjskiego kompleksu 
świątynnego Hase-dera. Po południu przejazd do Yokohamy. Wizyta w największej w Japonii 
chińskiej dzielnicy i kosztowanie smakołyków z lokalnych straganów. Następnie spacer portowym 
nabrzeżem. Powrót na nocleg do Tokio. 
 
DZIEŃ 5  
Rano zwiedzanie chramu shintoistycznego Meiji-jingu i pokłon przed Cesarzem Meiji, władcą 
który zmodernizował Japonię w połowie XIX w. przerywając okres ponad dwustuletniej izolacji 
kraju. Po południu spacer w okolicach Pałacu Cesarskiego i reprezentacyjnego mostu Nijubashi. 
Spacer luksusową dzielnicą Ginza, słynącą z niebanalnej architektury i najdroższych sklepów w 
mieście, symbolizującej przebudowę Japonii na styl zachodni. Przejazd shinkansenem do Kioto i 
zakwaterowanie w hotelu. Nocleg w Kioto. 
 
DZIEŃ 6  
Zwiedzanie Kioto, historycznej stolicy Japonii, obecnie stolicy kulturalnej pełnej zabytków 
unikalnych w skali światowej. Wizyta w świątyniach – wizytówkach miasta: Kiyomizu-dera i 
Kinkaku-ji. Po drodze podziwianie wyrobów rękodzielniczych i rozsmakowywanie się w 
tradycyjnych deserach ze słodkiej fasoli i zielonej herbaty. Po południu zwiedzanie rezydencji 
szoguna Nijo-jo z zachwycającymi malowidłami ściennymi, „śpiewającymi” podłogami i 
harmonijnie zaprojektowanym ogrodem. Następnie wizyta w dawnej dzielnicy gejsz Gion. Nocleg 
w Kioto. 
 
DZIEŃ 7 
Rano wycieczka do Nary, pierwszej stolicy Japonii i okazja do zobaczenia majestatycznego 



Wielkiego Buddy w świątyni Todaiji, będącej jedną z największych drewnianych budowli na 
świecie. Bliskie spotkania z jeleniami, swobodnie pasącymi się w okolicznym parku. Po południu 
przejazd do Osaki i wizyta w gwarnej, kupieckiej dzielnicy Namba – wizytówce miasta słynącej z 
wyśmienitej kuchni i wielu okazji do niedrogich zakupów. Powrót na nocleg do Kioto. 
 
DZIEŃ 8  
Po śniadaniu przejazd do znajdującej się na obrzeżach miasta, malowniczo położonej nad rzeką 
dzielnicy Arashiyama. Tam spacer gajem bambusowym i odwiedziny w parku Iwatayama, 
słynącym z pokaźnej populacji oswojonych makaków. Ostatnia okazja na zakup tradycyjnych 
pamiątek. Po południu przejazd do Tokio, przesiadka i dojazd do hotelu przy lotnisku. 
 
DZIEŃ 9 
Po śniadaniu przejazd na lotnisko. Wylot do Polski i przylot do Warszawy. 
 
TERMINY: 
25.03 – 02.04.2019* 
28.04 – 06.05.2019* 
26.05 – 03.06.2019 
07.07 – 15.07.2019*   
11.08 – 29.08.2019* 
08.09 – 16.09.2019 
06.10 - 14.10.2019 
10.11 - 18.11.2019 
* wysoki sezon – dopłata 690 PLN + 90 USD 
 
CENA: 5 980 PLN + 1 190 USD 
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 
II rata: 5 980 PLN + 990 USD x kurs sprzedaży PeKaO SA płatne na 35 dni przed imprezą (minus I 
rata) 
III rata: 200 USD uczestnik zabiera ze sobą 
 
CENA ZAWIERA: 
- przelot na trasie Warszawa – Tokio - Warszawa 
- zakwaterowanie w hotelach o standardzie 3*, pokoje 2-osobowe z łazienkami,  
- wyżywienie: śniadania (w formie „szwedzkiego stołu”)  
- transport: shinkansen, metro, lokalne autobusy 
- opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika 
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR) 
 
W CENIE NIE SĄ ZAWARTE: 
- bilety wstępu 150 USD 
- obiady i kolacje 
- dopłata do pokoju 1-osobowego w hotelach 490 USD 
 
Wycieczka objazdowa o średniej skali trudności. 
 


