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Członek Warszawskiej Izby Turystyki,  Zezwolenie nr 385 

 
Japonia – w kraju Samurajów  13 dni 

 
Tokio, Miyajima, Hiroszima, Kurashiki, Himeji, Kobe, Osaka, góra Koya,  

Nara, Kioto, Takayama, Shirakawago, góra Fuji, Kamakura   
 

Program wycieczki 

 
1 dzień  Wylot z Warszawy   
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie o godz. 13:00. Wylot do Tokio PLL LOT o godz. 15:20. 
 
2 dzień  Tokio   
Przylot do Tokio o godz. 08:45. Przejazd na zwiedzanie stolicy Japonii. Wizyta w Meijijingu – sanktuarium cesarza Meiji, który 

pod koniec XIX w. otworzył kraj na Zachód. Spacer po ulicy Harajuku, ulubionym miejscu spotkań ekscentrycznej tokijskiej 

młodzieży. Wizyta w najstarszej buddyjskiej świątyni Tokio Kannon-sama (Sensoji). Możliwość zakupów w centrum handlowym 
Nakamise. Postój przy Podwójnym Moście w pobliżu Pałacu Cesarskiego, który jest symbolem władzy cesarskiej. Wjazd na 

taras widokowy futurystycznego biurowca Tokyo Metropolitan Building, z którego rozpościera się przepiękny widok na Tokio. 

Nocleg w Tokio. 
  
 
3 dzień  Tokio / Miyajima / Hiroszima     
Transfer na dworzec kolejowy. Przejazd superszybkim pociągiem shinkansen do Hiroszimy, a następnie przeprawa promem na 

wyspę Miyajima, która od ponad 1500 lat jest najważniejszym sanktuarium tradycyjnej religii japońskiej shinto. Wizyta 
w położonej na malowniczym wzgórzu świątyni Daishoin oraz shintoistycznej świątyni Itsukushima , gdzie znajduje się 

słynna cynobrowa brama torii. Powrót do Hiroszimy. Kolacja, w czasie której będą serwowane okonomiyaki – danie 
charakterystyczne dla regionu Hiroszimy. Nocleg w Hiroszimie.     
         
Dla Państwa wygody bagaże główne zostaną wysłane bezpośrednio do Himeji. Prosimy spakować się na jeden nocleg 

w Hiroszimie.  
 
4 dzień  Hiroszima / Kurashiki / Himeji    
Zwiedzanie głównych atrakcji miasta. Spacer po Parku Pokoju , gdzie upamiętniono ofiary zrzucenia bomby atomowej na 

Hiroszimę w 1945. Postój przed tzw. Kopułą Bomby Atomowej – jest to budynek-pomnik, który częściowo się zachował po 

zrzuceniu bomby na miasto. Wizyta w Muzeum Pokoju, w którym poznamy historię miasta i jego mieszkańców przed i po 
zrzuceniu bomby. Postój przy samurajskim zamku Hiroshima, który został pięknie odbudowany po zniszczeniach wojennych. 
Przejazd do Kurashiki – miasta posiadającego najbardziej czarujące kupieckie dzielnice w Japonii. Spacer po położonym nad 

kanałami starym mieście słynącym z licznych sklepów i galerii. Transfer do miasta Himeji, w którym znajduje się najsłynniejszy 

i jeden z najstarszych zamków samurajskich Himeji . Ze względu na zewnętrzne wykończenie białym tynkiem nazywany jest 
Zamkiem Białej Czapli. Nocleg w Himeji. 
  
5 dzień  Himeji / Kobe    
Zwiedzanie zamku Himeji. Jest on przykładem typowego japońskiego zamku, zawiera wiele architektonicznych elementów 

obronnych, jak wysokie fundamenty, białe ściany i charakterystyczne rozmieszczenie budynków wewnątrz kompleksu. Przejazd 

do położonego nad zatoką Osaka portowego miasta Kobe. Spacer po parku Meriken – słynnej promenadzie w pobliżu portu. 

Wizyta w muzeum sake, gdzie będzie można zapoznać się z procesem powstawania najsłynniejszego japońskiego alkoholu. 

Kobe jest z znane z najlepszego sake w Japonii. Nocleg w Kobe. 
  
6 dzień  Kobe / Osaka / góra Koya    
Przejazd do Osaki – głównego miasta regionu Kansai. Wizyta na tarasie widokowym wieżowca Umeda Sky Building, z którego 

rozpościera się widok na miasto i okolicę. Spacer po głównej ulicy handlowej Dotonbori. Przejazd na górę Koya (ok. 3 godz.), 
gdzie swoją siedzibę ma buddyjska szkoła shingon – japońska odmiana buddyzmu ezoterycznego. Zwiedzanie jednego 

z najsłynniejszych buddyjskich klasztorów w Japonii – Kongobuji, na terenie którego znajduje się największy w Japonii ogród 

skalny. Spacer po przepełnionej mistycyzmem świątyni Okuno-in – położonej pośród największej japońskiej nekropolii 

buddyjskiej, do której prowadzi kamienna droga wiodąca poprzez las cedrów i cyprysów. Kolacja w klasztorze – wegetariański 

posiłek przyrządzony przez mnichów. Nocleg w shukubo – tradycyjnym guesthousie klasztornym (pokoje bez prywatnych 
łazienek). 
       
Dla Państwa wygody bagaże główne zostaną wysłane bezpośrednio do Kioto. Prosimy spakować się na jeden nocleg 

w okolicach góry Koya. 
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7 dzień  góra Koya / Nara / Kioto    
Dla chętnych możliwość uczestnictwa w porannych modlitwach buddyjskich. Przejazd do Nary (ok. 3 godz.) –  pierwszej stolicy 
Japonii i siedziby dworu cesarskiego w latach 710-784. Spacer po parku Nara, w którym na wolności żyje ponad 1500 

japońskich jeleni. Zwiedzanie świątyni Todaiji , gdzie znajduje się liczący 15 m wysokości, największy na świecie wykonanym 

z brązu posąg Buddy . Wizyta w Wielkim Chramie Kasuga  – shintoistycznym sanktuarium pierwotnie zbudowanym 
w chińskim stylu. Wizyta na najsłynniejszej japońskiej plantacji herbaty w Uji, gdzie będzie można zapoznać się ze sztuką 

parzenia herbaty oraz zakupić jedne z najlepszych herbat i słodyczy herbacianych w Japonii. Nocleg w Kioto. 
  
Uwaga: Plantacja herbaty jest odwiedzana tylko w czasie zbiorów listków herbacianych. 
 
8 dzień  Kioto   
Zwiedzanie Kioto, które do 1868 r. było stolicą Japonii i jest uważane za kulturalne serce kraju. Zwiedzanie świątyni Fushimi 
Inari słynącej z tysięcy cynobrowych bram torii. Wizyta w zamku Nijo  – pałacowej rezydencji szogunów z początku XVII w. 

słynącej ze „słowiczej podłogi”. Oglądanie świątyni Złotego Pawilonu (Kinkakuji) , uważanej za najważniejszą i najpiękniejszą 
budowlę Japonii. Wizyta w założonej w XV w. buddyjskiej Świątyni Spokojnego Smoka (Ryoanji)  wraz z najsłynniejszym  

klasycznym ogrodem „suchego krajobrazu”. Spacer po starej części Kioto – Kiyomizu oraz wizyta w XVII-wiecznej świątyni 

Kiyomizu , z tarasu której rozpościera się widok na całe miasto. Spacer po dzielnicy gejsz Gion. Wieczorne przedstawianie 
w teatrze „Gion Corner”, w programie m.in.: pokaz tradycyjnej ceremonii herbacianej, taniec gejsz czy sztuka układania kwiatów 

– ikebana. Nocleg w Kioto.  
  
9 dzień  Kioto / Takayama / Shirakawago    
Przejście na dworzec kolejowy. Przejazd superszybkim pociągiem shinkansen do Nagoi, a następnie pociągiem ekspresowym do 

Takayamy – niewielkiego miasteczka położonego w samym centrum Alp Japońskich i słynącego z najlepszych snycerzy w kraju. 
Przejazd autokarem do wioski Shirakawago , której zabudowa jest przykładem tradycyjnej wiejskiej architektury japońskiej. 

Wizyta w domu rodziny Kanda będzie okazją do zapoznania się ze zwyczajami japońskich rolników i tradycyjnymi metodami 
budowy domów. Wejście na okoliczne wzgórze, z którego rozpościera się przepiękny widok na wioskę oraz góry. Powrót do 

Takayamy. Kolacja, w czasie której serwowana będzie hida  - grillowane danie z wołowiny  – specjalność Takayamy. Nocleg 
w Takayamie. 
         
Dla Państwa wygody bagaże główne zostaną wysłane bezpośrednio do Tokio. Prosimy spakować się na dwa noclegi: 

w Takyamie i w okolicach góry Fuji. 
 
10 dzień  Takayama / okolice góry Fuji    
Piesze zwiedzanie miasta. Poranna wizyta na malowniczym targu. Wizyta w głównej atrakcji miasta – Takayama Jinya – 
zabytkowym gmachu władz z XVII w. Spacer po uliczkach Furui Machinami, gdzie dominują pięknie zachowane klasyczne domy 

kupieckie i sklepy z okresu Edo (1603 -1868), w których można kupić lokalne rękodzieło oraz różne pamiątki. Wizyta w domu 
Kusakabe pozwoli poznać życie warstwy kupieckiej. Przejazd w okolicę góry Fuji  (ok. 4 godz.) – wulkanu będącego 

symbolem Japonii. Zakwaterowanie w ryokanie – tradycyjnym hotelu japońskim, w którym będzie możliwa kąpiel w onsenie 
(łaźni japońskiej). Wykwintna kolacja składająca się ze specjałów kuchni japońskiej jak zupa miso, serki tofu, sashimi i różne 

marynowane warzywa. Nocleg w ryokanie w okolicach góry Fuji. 
  
11 dzień  okolice góry Fuji / Tokio     
Przejazd krętą drogą przez słynny las Aokigahara do Parku Narodowego Fuji-Hakone-Izu na wysokość 2300 m n.p.m. do 

Piątej Stacji. Czas wolny na zakupy pamiątek związanych z najsłynniejszą górą Japonii. Podróż do turystyczno-
wypoczynkowego miasteczka Hakone słynącego z pięknych widoków na górę Fuji. Rejs statkiem po malowniczym 
wulkanicznym jeziorze Ashi. Przejazd kolejką linową na szczyt Komagatake, z którego roztacza się widok na Fuji i archipelag 
wysp Izu. Przejazd do Tokio (ok. 3 godz.). Kolacja – shabu shabu, czyli „gorący kociołek”. Nocleg w Tokio. 
        
W przypadku załamania pogody i zamknięcia drogi wjazdowej do Piątej Stacji program będzie zmieniony na wizytę w Fuji Center. 
 
12 dzień  Tokio / Kamakura    
Przejście na dworzec kolejowy, a następnie przejazd pociągiem podmiejskim do Kamakury, która była siedzibą rządu szogunów 

od 1192 r. do 1333 r. Piesze zwiedzanie miasta: Świątyni Hase poświęconej jedenastogłowej bogini miłosierdzia Kannon, 

z tarasu można podziwiać malowniczy widok na zatokę. Spacer po shintoistycznym chramie Tsurugaoka Hachiman, który 

został poświęcony bogowi wojny. Oglądanie posągu Wielkiego Buddy. Jest on drugim co do wielkości brązowym posągiem 

Buddy na terytorium Japonii po Wielkim Buddzie w świątyni Todaiji w Narze. Powrót pociągiem do Tokio. Wizyta w nowoczesnej 
i najdroższej dzielnicy Ginza – czas wolny na ostatnie zakupy. Nocleg w Tokio. 
  
13 dzień  Wylot z Japonii   
Transfer na lotnisko. Wylot z Tokio PLL LOT o godz. 10:15, przylot do Warszawy 14:25. 
 
 

 - miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  
 
 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

15.03 - 27.03.20171) JAP-3A/17 5950 PLN + 365000 JPY* 63000 JPY* 



22.03 - 03.04.20171) JAP-3B/17 5950 PLN + 365000 JPY* 63000 JPY* 

19.04 - 01.05.2017 JAP-4A/17 5950 PLN + 365000 JPY* 63000 JPY* 

26.04 - 08.05.2017 JAP-4B/17 5950 PLN + 365000 JPY* 63000 JPY* 

16.08 - 28.08.2017 JAP-8/17 5950 PLN + 355000 JPY* 51000 JPY* 

06.09 - 18.09.2017 JAP-9/17 5950 PLN + 355000 JPY* 51000 JPY* 

04.10 - 16.10.2017 JAP-10/17 5950 PLN + 355000 JPY* 51000 JPY* 

08.11 - 20.11.20172) JAP-11/17 5950 PLN + 355000 JPY* 51000 JPY* 
 

Ceny obowiązują dla grup min. 20 uczestników. 
*  Płatne w Polsce w JPY (tylko przelewem) lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży JPY w Pekao S.A. z dnia wpłaty.  
1) Termin kwitnienia wiśni. 
2) Termin czerwienienia klonów.  

 
Cena obejmuje: 

1. Przelot na trasie Warszawa - Tokio - Warszawa PLL LOT. 
2. Transfery i przejazdy wg programu klimatyzowanym autokarem lub  

mikrobusem.  
3. Przejazd superszybkim pociągiem shinkansen na trasie Tokio - 

Hiroszima, Kioto - Nagoja oraz pociągiem osobowym na trasie Nagoja - 
Takayama. 

4. Zakwaterowanie w hotelach ***/**** w pokojach 2-os. z łazienką 
i klimatyzacją. Jeden nocleg w ryokanie i shukubo. 

5. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie. 
6. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych 

przewodników w czasie zwiedzania. 
7. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu). 
8. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 

przewlekłych), NNW i bagażu. 
9. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów. 
10. Podatek VAT.  

Cena nie obejmuje: 
1. Napojów do posiłków. 
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (70 USD 

płatne w Japonii). 
3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie 

objętych programem zwiedzania. 
4. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie. 
5. Usług tragarzy na dworcach kolejowych, lotniskach  

i w hotelach. 
6. Obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

(13 PLN ). 
 
Wymagania dot. paszportu: 
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu 
oraz posiadać co najmniej 1 wolną stronę. 
Obywateli polskich wyjeżdżających do Japonii w celach 
turystycznych obowiązuje porozumienie o zniesieniu obowiązku 
wizowego. 
 
Przewoźnik ma prawo do zmiany godzin przelotów. 

 
 

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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