
Wycieczka JAPONIA

I dzień -wylot do Japonii 
   Wylot z Warszawy do Tokio.

II dzień – przylot do Tokio 
   Przylot  do  Tokio  w  godzinach  rannych  (różnica  czasu  7
godzin),  zwiedzanie  najstarszej  dzielnicy  Tokio –  Asakusa:
świątynia  Sensoji  z  628  r.,  spacer  tętniącą  życiem  ulicą
handlową  Nakamise,  następnie  podwójny  most  Nijubashi  -
główny most prowadzący do Pałacu Cesarskiego. 
W  trakcie  zwiedzania  lunch.  Przejazd  przez  najelegantszą
dzielnicę  Tokio  –  Ginza,  dalej  świątynia  Meiji  Jingu,
najważniejsza  świątynia  wyznawców  Shinto.  Następnie
podziwianie  panoramy  miasta  z  punktu  obserwacyjnego
budynków rządowych. Transfer do hotelu, nocleg.

III dzień – Park Narodowy Fuji
   Śniadanie, przejazd do Parku Narodowego Góry Fuji. Przy
dobrej  pogodzie  wjazd  kolejką  górską  na  szczyt  wzgórza,
z którego widać górę Fuji – symbol Japonii, alternatywnie pobyt
w  centrum  informacyjnym  i  zapoznanie  się  z  historią
i geologiczną charakterystyką góry - wulkanu (ostatnia erupcja
w 1708 r.).  Następnie  przejazd  do  Hakone:  rejs  statkiem po
jeziorze  Ashi,  wjazd  kolejką  linową  na  górę  Komagatake,
z której rozpościera się widok na Jezioro Ashi oraz górę Fuji.
Lunch. Powrót do Tokio. Nocleg.

IV dzień – Miyajima 
   Śniadanie, transfer do  Hiroszimy, rejs promem na wysepkę
Miyajima,  na  której  znajduje  się  zbudowany  na  palach
shintoistyczny chram stojący na wodzie – Itsukushima. Lunch.
Przejazd do hotelu na nocleg.

V dzień – Hiroszima 
   Śniadanie, zwiedzanie Hiroszimy: Park Pokoju (teren, który
był celem ataku bombowego w 1945 r) wraz z Bomb Dome –
jeden z nielicznych budynków, który przetrwał atak nuklearny,
wpisany  na  listę  UNESCO.  Następnie  zwiedzanie  Muzeum
Pokoju,  w  którym  można  zapoznać  się  z  historią  ataku
bombowego.  Lunch.  Dalej  przejazd  do  Osaki,  zwiedzanie:
zamek w Osace - pochodząca z XVI w konstrukcja jest jednym
z symboli Japonii i odegrała ważną rolę w zjednoczeniu kraju
w XVI w., następnie słynna dzielnica Dotonbori oraz Pływające
Obserwatorium  znajdujące  się  na  wieżowcu  Umeda  Sky
Bulding. Powrót na nocleg.



VI dzień – Nara – pierwsza stolica Japonii
   Śniadanie,  przejazd  pociągiem  do  Nara,  dawnej  stolicy
Japonii z VIII w. To starożytne miasto szczytowy okres rozwoju
przeżywało ponad 1000 lat temu. Zwiedzanie świątyni Kasuga,
następnie parku Nara, gdzie obecnie żyją oswojone daniele (w
czasach przedbuddyjskich uważane były za posłańców bogów)
oraz najważniejszej w mieście świątyni Todaiji, z największym
na  świecie  miedzianym posągiem siedzącego  Buddy.  Rzeźba
waży 495 ton i mierzy 16 metrów, na jej pozłocenie zużyto 132
kg  złota.  Lunch.  Przejazd  do  Kioto,  zwiedzanie  świątyni
Fusiomi  Inari  oraz  spacer  dzielnicą  gejsz  Gion.  Powrót  do
hotelu na nocleg.

VII dzień – Kyoto 
   Śniadanie,  kolejny  dzień  w  Kyoto,  zwiedzanie  świątyń:
Świątynie  Kiyomizu-dera,  Kinkaku-j,  Tenryuji,  następnie
przejście  ścieżką  przez  las  bambusowy  oraz  czas  wolny
w dzielnicy Arashiyama. Lunch. Powrót do hotelu na nocleg.

VIII dzień – Tokyo 
   Śniadanie, przejazd do Tokio, lunch, czas wolny.
Nocleg w hotelu.

IX dzień – powrót do Polski 
   Wczesne śniadanie, przejazd na lotnisko w Tokio.  Przelot do Warszawy, zakończenie imprezy. 

CENA = 6.800 zł + 1.000 USD   - grupa min 25 osób  

Cena obejmuje:
 przeloty na trasie Warszawa – Tokio – Warszawa 
 przejazdy busami oraz środkami komunikacji publiczne, promy, pociągi
 ubezpieczenie KL (do 80.000 zł/os), NNW (do 20.000 zł/os), bagaż 800 zł/os
 zakwaterowanie w hotelach turystycznych w pokojach 2-osobowych z łazienkami 
 7 śniadań w formie bufetu w hotelach, 7 x lunch
 lokalny transport metrem, klimatyzowanymi autokarami lub busami
 opiekę pilota oraz lokalnego przewodnika lub opiekuna

Cena nie obejmuje:
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i innych kosztów programowych oraz 

zwyczajowych napiwków dla lokalnego przewodnika i kierowców busów 120 USD/os 

ORGANIZATOR :

Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała

e-mail:     biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel 33 81 19 550   tel 502 351 876 

www.polan-travel.com.pl 

mailto:biuropodrozy@polan-travel.com.pl
http://www.polan-travel.com.pl/

