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KOLORY JAPONII 24.05. - 05.06.2023
 

Japonia to zarówno tradycje, jak i zatłoczone ulice z barami karaoke na każdym rogu 
i nastolatkami w najwymyślniejszych ubiorach. Nowoczesny, ekstrawagancki styl życia
współistnieje tu w doskonałej harmonii z tradycyjnymi obyczajami i powściągliwością,
kimonami i ceremoniami parzenia herbaty. W całej Japonii widoczne są ogromne
kontrasty między dawną kulturą kraju i futurystycznie wyglądającymi miastami.
Dlatego to kraj o jednym z bogatszych kolorytów na świecie, a my chcemy Państwu te
kolory pokazać i się nimi delektować :)

Szczegóły przelotu:

LINIE  LOTNICZE EMIRATES

24 .05 .2023

WARSZAWA -  DUBAJ  15 :00  -  22 :45

25 .05 .2023

DUBAJ -  TOKIO 02 :40 -  17 :35

04 .06 .2023

OSAKA -  DUBAJ 23 :45  -  04 :50  (+ 1 )

06 .06 .2023

DUBAJ -  WARSZAWA 08 : 10  -  12 : 15  

BAGAŻ 20 KG +  5  KG

Uwaga: godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie,
potwierdzenie godzin następuje
na 24 h przed wylotem.
Do momentu podpisania umowy - oferta nie jest potwierdzona i miejsca nie zostały
zatrzymane. 



odprawa na lotnisku Warszawa Okęcie
przelot do Tokio z przesiadką.

przylot do Tokio o godz. 17:35
transfer busami do hotelu 
zakwaterowanie i kolacja powitalna 

śniadanie w hotelu
po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie 
TRADYCYJNE TOKIO: Pałac Cesarski - ogrody; tradycyjna dzielnica Asakusa;
"Ulica Kucharzy" ; Ueno; Akihabara,  lunch na targu rybnym Tsukiji
kolacja w regionalnej restauracji i wizyta w barach sake połączone z
degustacją
powrót do hotelu

śniadanie na targu rybnym Tsukiji
NOWOCZESNE TOKIO: Futurystyczna wyspa Odaiba; Shinjuku - wieża
widokowa  szczycie Tokyo To-cho; Meiji Ingu - chram poświęcony parze
cesarskiej Meiji; Harajuku i Shibuya - młodzieżowe dzielnice, kolebka
japońskiej kultury POP
kolacja w regionalnej restauracji isakaya - typowej japońskiej restauracji,
urządzonej w tradycyjnym stylu (goście jedzą przy niskich stolikach, siedząc
na matach tatami). 
powrót do hotelu

Dzień 1 / 24.05.2023:

Dzień 2 / 25.05.2023  Tokio - kolacja

Dzień 3/ 26.05.2023 Tokio - śniadanie/kolacja

Dzień 4 / 28.05.2023: Tokio - śniadanie/ kolacja



śniadanie w hotelu
przejazd szybkim pociągiem Shinkansen do Hakone
wyprawa pod śpiący wulkan Fuji. Przy dobrej widoczności można będzie
podziwiać najwyższy (3.776 m n.p.m.), wciąż budzący grozę wulkan. Jest to
jeden z symboli Japonii, obiekt kultu, zwany świętą górą. 
rejs po wodach jeziora Ashi, powstałego w kalderze wzniesienia Hakone z
pięknym widokiem na Fuji 
wycieczka do Doliny Piekła Owakudani. Dolina Owakudani leży na zboczach
aktywnego wulkanu Hakone. Ze szczelin skalnych wydobywają się gazy oraz
wypływa gorąca woda, której temperatura sięga 95 C. Jedną z atrakcji
turystycznych w Owakudani są tzw. kurotamago czyli jajka na twardo
gotowane w gorących źródłach. Woda jest bogata w siarkę, toteż jajka po
ugotowaniu mają czarną skorupkę. Wierzy się, że spożycie jednego jajka
dodaje 7 lat życia! W po-godny dzień z tego miejsca rozciąga się malowniczy
widok na górę Fuji. Zakwaterowanie w tradycyjnym japońskim ryokanie lub
w hotelu z dostępem do gorących źródeł 
wypoczynek w Onsenie

śniadanie w hotelu / ryokanie
wycieczka po półwyspie Izu, który gwarantuje zwiedzającym wspaniałe
atrakcje w obrębie 50 kilometrów. Starożytne miasteczko Shuzenji daje
posmak starej stolicy a widoki poszarpanej, skalistej lini brzegowej zapierają
dech w piersiach.  Półwysep Izu oferuje doskonałej jakości owoce morza w
tym słynną rybę Kinmedai i homary, japońskie mandarynki mikan. Ze
względu na krystalicznie czystą wodę spływającą z potężnej góry Fuji i dobre
warunki klimatyczne jest to miejsce uprawy japońskiego specjału - chrzanu
wasabi. 
lunch na plaży w formie pikniku
czas na odpoczynek na plażach rejonu Shimoda, która oferuje piękny, czysty,
morski błękitny ocean z niezwykłymi formami skalnymi i białymi,
piaszczystymi plażami! Posiada również ładny historyczny krajobraz miejski 

wypoczynek w onsenie

Dzień 5 / 29.05.2023:  Hakone / Fuji śniadanie

Dzień 6 / 30.05.2023 Izu / Shimoda śniadanie/ lunch - piknik na plaży

      i publiczny onsen



śniadanie w hotelu
transfer na stację w Izu i przejazd Shinkansenem do Kioto
transfer do hotelu i zostawienie bagaży
wizytę w Kioto rozpoczniemy od spaceru kameralnymi uliczkami dzielnicy
Higashiyama. Czas wolny na zakupy w sklepach z lokalnym rękodziełem,
opcjonalnie możliwość spaceru i sesji fotograficznej w stroju gejszy lub
samuraja (100 EUR / 70 EUR). Wizyta w Gion – dawnym dystrykcie gejsz,
gdzie znajdują się „machiya” – domy spotkań, w których pracują gejsze.
Opcjonalnie możliwość udziału w spektaklu, gdzie obejrzą Państwo m.in.
ceremonię parzenia herbaty, pokaz ikebany, tańca gejsz i teatru lalek (30
EUR). Wieczorny spacer po niezwykle malowniczym dystrykcie Pontocho,
gdzie niegdyś znajdowały się domy gejsz. Obecnie większość zabytkowych
budynków Pontocho przekształcono w galerie i restauracje.
powrót do hotelu

śniadanie w hotelu
dalsze zwiedzanie Kioto: rozpoczniemy od odwiedzin w świątyni Kiyomizu-
dera, jednej z najpiękniejszych w mieście,  przejazd do Kinkaku-ji –
wspaniałej świątyni Złotego Pawilonu, której pierwotny budynek powstał w
XIV wieku. Obiekt uważany jest za jeden z najlepszych przykładów
tradycyjnej architektury zen. Wizyta w zamku sioguna (Nijo-jo), którego
atrakcją są słynne „śpiewające podłogi”. 
powrót do hotelu

śniadanie w hotelu
Zwiedzanie Fushimi Inari – Świątyni Tysiąca Bram Tori (lista UNESCO), wizyta
w tradycyjnej destylarni sake. 
lunch na targu Nishiki, który ma ponad 400-letnią historię. Przez długi czas
był uwielbiany i uznawany przez mieszkańców jako „Kuchnia Kioto”.
Historycznie rzecz biorąc, rynek ten zawsze był mekką kulinarną bogatej i
słynnej japońskiej kuchni dla smakoszy. 
bambusowy las w Arashiyama  - to miejsce, w którym można poczuć się jak
na innej planecie. Stanowi on obowiązkowy punkt na liście rzeczy do
zrobienia podczas wycieczki do Kioto -  „bambusowy raj” jest najczęściej
fotografowanym miejscem w Kioto.
powrót do hotelu

Dzień 7 / 31.05.2023 Izu -  Kioto śniadanie

Dzień 8 / 01.06.2023: Kioto śniadanie

Dzień 9 / 02.06.2023 Kioto śniadanie



śniadanie w hotelu 
przejazd Shinkansenem do Osaki - pozostawienie bagaży w hotelu
Spacer po mieście z przewodnikiem. Osaka zwana niegdyś Naniwa, była
pierwszą znaną stolicą Japonii, jeszcze przed Narą. Dziś Osaka to ogromne,
współczesne centrum handlu, biznesu i kultury. Współczesne galerie sztuki
ściągają tu najlepszych światowych artystów. Program wydarzeń
kulturalnych skoncentrowanych na najważniejszych światowych nurtach jest
imponujący. Pod tym względem Osaka może konkurować z Nowym
Jorkiem.
wieczorem odwiedzimy ciekawe lokale i restauracje serwujące pyszne
japońskie dania w myśl filozofii kuidaore, czyli „jedz, dopóki nie pękniesz”.
Podczas wycieczki przejdziecie gwarną promenadą Dotonbori, którą
oświetlają setki barwnych neonów.
powrót do hotelu

śniadanie w hotelu
przejazd do Nary -dawnej  stolicy Japonii gdzie znajduje się Todaiji – jedna z
najważniejszych świątyń w całej Japonii. Nara słynie także z rozległego parku,
po którym swobodnie i w dużej liczbie biegają daniele, czyli mniejsi kuzyni
jeleni. Zwierzęta przywykły do obecności ludzi i często domagają się
smakołyków.
przejazd do miasteczka Uji - stolicy japońskiej herbaty. Wizyta w najstarszej
japońskiej herbaciarni (XVI wiek). Uczestnictwo w ceremonii parzenia
herbaty i próba samodzielnego mielenia matchi (przygotowywanie naparu).
Chwila odpoczynku w klasycznej japońskiej cukierni (tradycyjne i
nowoczesne desery japońskie)
wieczorem czas wolny na zakupy w Osace
powrót do hotelu

śniadanie w hotelu
spacer po ogrodach zamku Osaka
transfer na lotnisko
wylot o godz. 23:45

przylot do Warszawy
pożegnanie z grupą

Dzień 10 / 03.06.2023 Osaka śniadanie / kolacja

Dzień 11 / 03.06.2023 Osaka / Nara

Dzień 12 / 04.06.2023 Osaka / wylot

Dzień 13 / 05.06.2023 Warszawa



przeloty międzynarodowe rejsowymi liniami lotniczymi w klasie
ekonomicznej z bagażem 20 kg + 5 kg podręczny
zakwaterowanie: 3 noce hotel w Tokio 4* ; 2 noce Ryokan 3*, 3 noce hotel w
Kioto 4*; 2 noce hotel w Osace 4* - pokoje 2-osobowe ze śniadaniami
wyżywienie: śniadania w hotelu, i kolacje wymienione wprogramie
transfery z / na lotnisko
przejazdy i transfery lokalnym transportem (Shinkansen, busy, taxi, pociąg)
bilety wstępów
atrakcje niewymienione w programie jako dodatkowo płatne
zwiedzanie z polskim przewodnikiem mieszkającym w Japonii
opieka pilota salonwakacji.pl
TFG 13 zł / os , TFP 13 zł / os.
ubezpieczenie podróżne Wiener (KL, NNW, bagaż)

dodatkowego ubezpieczenia np. Kosztów Rezygnacji, chorób przewlekłych
dodatkowych posiłków i napojów niewymienionych w programie
zwyczajowych napiwków i innych wydatków osobistych, 

CENA: 18.900 zł / os.
(kalkulacja przy grupie 14 os. + pilot)

Cena zawiera:

Cena nie zawiera:

UWAGI: kolejność zwiedzania i punkty programu mogą ulec zmianie.
Miejsca nie zostały zatrzymane: są w ciągłej sprzedaży i cena może ulec zmianie.




