Japonia - Kraj Kwitnącej Wiśni

Opis
■
■
■

Cena od: 9000 PLN
Liczba dni: 7 dni
Kraj:
Japonia

Wycieczka do Japonii - cena, koszt, atrakcje
Japonia, kraj w którym nowoczesność przeplata się z umiłowaniem tradycji. Tętniące życiem
metropolie z superszybkimi pociągami, produkcją satelitów i statków kosmicznych, hybrydowe auta,
małe kamery umieszczane w różnych częściach ludzkiego ciała, produkcja nowoczesnych robotów,
technologie umożliwiające zmianę wody morskiej w słodką, kontrastujące z ubranymi w kimono gejszą,
ceremonią parzenia herbaty (sado), kunsztownym składaniem papieru - origami oraz przesądnymi
ludźmi.

Japonia to wyspiarski kraj w Azji Wschodniej. Ponad 95 procent powierzchni państwa stanowią 4
główne wyspy: Honsiu, Hokkaido, Kiusiu i Sikoku.

Tokio jest największym miastem na świecie. Wspólnie z Jokohamą, Kawasaki oraz Saitamą tworzy
również największą światową aglomerację, która skupia ponad 40 milionów ludzi. W samym Tokio żyje
aż 12 milionów mieszkańców, a jego powierzchnia wynosi ponad 2000 km2. Położone jest ono w
środkowo-wschodniej części Wyspy Honsiu nad Zatoką Tokijską.

Stolica Japonii praktycznie nie ma sobie równych. Jest ogromnym centrum finansowo-handlowym,
które generuje największy dochód spośród wszystkich metropolii świata. Tokio to także miejsce
harmonijnego połączenia nowoczesności z japońską tradycją. Obok tradycyjnych, niskich domów
można tu spotkać nowoczesne wieżowce. Turyści udają się tu w poszukiwaniu nowinek elektronicznych

i poznania pięknych zabytków kraju kwitnącej wiśni.

Nikko - jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Japonii – otoczone górami, roślinnością, wiekowymi
drzewami i wodospadami. Już sama nazwa 'słoneczny blask' jest zapowiedzią czegoś niezwykłego.
Początki Nikko sięgają połowy ósmego wieku. Tradycja głosi, że kiedy po raz pierwszy buddyjski
duchowny Shodo Shonin ujrzał całą okolicę opromienioną czterema barwnymi obłokami, uznał on to za
znak dany mu przez Buddę.

Dla Japończyka Kioto, czyli Kyo-to (Wchodnia Stolica) jest mniej więcej tym, czym dla Polaka Kraków,
jednak w Japonii jest to przede wszystkim symbol kultury i tradycji, która zachowuje swoją ciągłość
historyczną już od ponad tysiąca lat. Obecnie Kioto jest siódmym największym miastem Japonii, tym co
wyróżnia miasto na tle całej Japonii jest jego prawie niezmieniony kształt od setek lat.

Osaka to trzecie największe miasto w Japonii, była to pierwsza stolica Japonii (dawna nazwa Naiwa).
Dzisiaj jest wielkim portem morskim, położonym na południowym wybrzeżu wyspy Honshu. Jest to
centrum zaludnionego przemysłowego obszaru zwanego Kinki. Obszar ten jest jednym z najbardziej
rozwiniętych oraz ważnych centrum komercyjnych w Japonii. Jest także bardzo dużym ośrodkiem
naukowym oraz edukacyjnym. Bardzo stare miasto, rozwinęło się do rangi jednego z głównych miast
handlowych Japonii po XVI wieku.

OGÓLNE INFORMACJE O KRAJU:

położenie: Japonia to państwo usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u

wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag składa się z czterech głównych wysp:
Hokkaido, Honsiu, Sikoku i Kiusiu( które stanowią 97% obszaru lądowego) oraz 6848 mniejszych wysp.

stolica: Tokio

powierzchnia: 377 834 km2

ludność: ok. 127 mln mieszkańców

waluta: jen

język: japoński

strefa czasowa: UTC +9

religia: buddyzm, shinto

wiza: nie wymagana wiza do 90 dni pobytu/ paszport

szczepienia: zalecane – błonica, tężec, japońskie zapalenie mózgu, WZW B

Ambasada Rzeczypospolitej Poslkiej w Japonii

Japonia, Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku, 153-0062

Tel.:+813 57947020 Tel.:+813 57947040 w godzinach pracy

Tel. dyżurny: + 81 08046107020 Faks:+813 57947024

tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl

www.tokio.msz.gov.pl

.

Program

Dzień 1

Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Przelot do Tokio z przesiadką w jednym porcie
tranzytowym.

Dzień 2

Przylot do Tokio, stolicy Kraju Wschodzącego Słońca, niezwykle barwnego,
kosmopolitycznego miasta, w którym postaramy się rozwikłać zagadkę unikalnego
japońskiego mariażu tradycji z nowoczesnością. Po krótkim odpoczynku spacer po
dzielnicy Asakusa, która zachowała charakter dawnego Tokio, połączony ze
zwiedzaniem świątyni Sensoji. W dzielnicy drapaczy chmur Shinjuku wjazd na 45.
piętro tokijskiego ratusza i obserwowanie panoramy miasta. Wieczorna wizyta w
Kabuki-cho - słynnej dzielnicy "czerwonych latarni". Nocleg w Tokio.

Dzień 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
zwiedzaniu powrót do Tokio. Nocleg.

Dzień 4

Rano zwiedzanie chramu i pokłon przed Cesarzem Meiji, władcą który
zmodernizował Japonię w połowie XIX w. przerywając okres ponad dwustuletniej
izolacji kraju. Po południu przejazd shinkansenem do Kioto. Przyjazd i
zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem spacer po dzielnicy gejsz Gion. Nocleg w
Kioto.

Dzień 5

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.
Następnie zwiedzanie Heian-jingu, chramu będącego repliką średniowiecznych
zabudowań pałacu cesarskiego. Nocleg w Kioto.

Dzień 6

Po śniadaniu wycieczka do Nary i okazja do zobaczenia majestatycznego
Wielkiego Buddy w świątyni Todaiji. Przejazd do Osaki. Przyjazd. Po południu
zwiedzanie Osaki, która kusi rozlicznymi okazjami do spędzenia szalonego
wieczoru, wspaniałą kuchnią oraz okazałym zamkiem, pamiątką po feudalnej
przeszłości. Wieczorem pożegnalna kolacja w restauracji specjalizującej się w
typowych japońskich daniach. Nocleg w Osace.

Dzień 7

Rano przejazd na lotnisko. Wylot do Warszawy z przesiadką w jednym porcie
tranzytowym.

Galeria

