
JAPONIA 
 

Przykładowy program 

JESIEŃ 



JAPONIA 

Japończycy nazywają swój wyspiarski kraj Nippon, co znaczy 

"Kraj wschodzącego słońca". 

Japonia jest krajem górzystym, wiele pasm jest pochodzenia 

wulkanicznego, biją tu gorące źródła a w górskich dolinach 

drzemią uśpione przepiękne jeziora. Najwyższym szczytem jest 

Święta Góra Fudżi (3776 m npm). Ukształtowanie terenu 

sprawiło, że większość miast ulokowanych jest na nizinnych 

terenach nadbrzeżnych, tu rozwinęła się niezwykła cywilizacja. 

Świat przyrody Japonii jest piękny i bardzo zróżnicowany. W niej 

Japończycy dopatrują się symboliki życia, trwania, wszystkich 

aspektów codzienności. Kwiaty wiśni, są poetycką refleksją nad 

zmiennością świata. Sosna jest symbolem długowieczności, 

bambus natomiast ze względu na swą wytrzymałość symbolizuje 

siłę i umiejętność pokonywania przeciwności losu.  
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PROGRAM 

DZIEŃ 1 - 2 | PRZYLOT/ AKIHABARA I KULTURA MOE/ SHINJUKU CITI GAME/ SHOW ROBOTÓW 

Spotkanie na lotnisku F. Chopina w Warszawie na 2 godziny przed wylotem samolotu. Przelot na trasie Warszawa – Tokio. Przylot do 

Tokio następnego dnia.  

 

Przylot na lotnisko Narita. Odprawa. Spotkanie z polskim przewodnikiem - rezydentem. Transfer do Tokyo. 

Pierwszą odsłoną japońskiej kultury, będzie spotkanie z jej najbardziej jaskrawym przejawem – subkulturą otaku  i moe. 

Otaku to japońskie słowo oznaczające osobę mającą obsesję na punkcie swojego hobby, zwłaszcza hobby związanego z wirtualnym 

światem, anime i mangą. Moe to określenie emocjonalnych relacji na pograniczu miłości z wyimaginowanymi bohaterami komiksów. 

Przejawem moe są między innymi spotkania w Meido Café, gdzie młode dziewczyny stworzyły coś w rodzaju królestwa z marzeń.  

W strojach francuskich pokojówek podejmują swoich gości przy herbacie, kawie lub drinku, zwracając się do nich językiem, który 

wyszedł dawno już z użycia, a którym zwracali się poddani do wysokich rangą samurajów. 

Proponujemy lunch w Meido Café – podczas którego, główną atrakcją będzie występ taneczny Meido.  

 

Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Odpoczynek po podróży.  

Wieczorem zorganizujemy Citi Game, podczas którego uczestniczy w małych grupach będą mogli eksplorować tą niezwykle kolorową 

dzielnicę. Punktem kulminacyjnym tego dnia będzie show robotów! 

 

Kolacja w lokalnej restauracji Isakaya.  
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PROGRAM 

DZIEŃ 3 | OBLICZA TOKYO MIĘDZY TRADYCJĄ A NOWOCZESNOŚCIĄ – TARG RYBNY TSUKIJI/ FUTURYSTYCZNA 

ODAIBA/ MAJESTATYCZNA MEIJI JINGU/ POP KULTURA HARAJUKU I OMOTESANDO 

 

Rano odwiedzimy największy na świecie targ rybny Tsukiji – jest to jedna z ostatnich szans, by zobaczyć to niezwykłe miejsce, gdyż w 

2016 roku targ zostanie przeniesiony w inne miejsce, do klimatyzowanych hal i na zawsze straci swój oryginalny klimat. 

Następnie wizyta na wyspie Odaiba, zwanej futurystycznym miasteczkiem. Tam znajduje się między innymi salon wystawowy Toyoty – 

TOYOTA MEGA WEB oraz Centrum Innowacji i Technologii Miraikan, gdzie obejrzymy pokaz robotów humanoidalnych ASIMO. 

 

Lunch w restauracji z widokiem na Zatokę Tokijska i Tokyo. 

 

Po południu zwiedzimy słynny chram sintoistyczny poświęcony cesarzowi Meiji. Przy odrobinie szczęścia będziemy świadkami 

tradycyjnych japońskich zaślubin.  

Spacer i czas wolny na słynnym Harajuku i Omotesando, kolebce japońskiej kultury pop. 

Przejazd do Shinjuku. Wjazd na wierzę widokową Tokyo Gov. Bld. 

 

Wieczorem kolacja w słynnej restauracji, gdzie kręcono sceny do filmu Kill Bill. Przejazd do restauracji metrem – co pozwoli wtopić się 

w tłum największej metropolii świata i jeszcze mocniej poczuć jej klimat. 
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PROGRAM 

DZIEŃ 4 | GÓRA FUJI – NOCLEG W JAPOŃSKIM RYOKANIE, RELAKS W ŹRÓDŁACH TERMALNYCH 

 

Tego dnia odwiedzimy jedną z ikon Japonii – świętą górę Fuji, aktywny wulkan i jednocześnie najwyższy szczyt w Japonii. 

Fuji najpiękniej prezentuje się w otoczeniu 5 jezior, które powstały u podnóża góry. 

Następnie przejedziemy do prefektury Yamashi, która słynie z produkcji owoców – zwłaszcza winogron. Tam znajdują się najlepsze 

japońskie winiarnie. 

 

 

Noc spędzimy w tradycyjnym japońskim ryokanie, tradycyjnym japońskim zajeździe, gdzie w otoczeniu pięknych ogrodów, 

tradycyjnych wnętrzach będziemy mogli spróbować fantastycznej kuchni kaiseki ryori oraz zrelaksować się w źródłach termalnych. 

Przesuwne ściany, maty tatami, futony rozkładane do spania – tego wszystkiego będzie można doświadczyć w trakcie wizyty. Ryokany 

oferują także doskonałej jakości masaże siatsu. 
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PROGRAM 

DZIEŃ 5 | ALPY JAPOŃSKIE, TRADYCYJNE MIASTECZKO TAKAYAMA 

 

Tego dnia udamy się do serca Alp Japońskich, do tradycyjnego miasteczka Takayama. Po drodze zatrzymamy się na krótki trekking w 

słynnej dolinie Kamikochi. 

 

Takayama słynie z zachowanej z czasów shogunatu Tokugawa (okres Edo 1600-1868) dzielnicy kupieckiej i rzemieślniczej. Można 

tutaj przespacerować się pomiędzy domami stolarzy oraz garncarzy, nabyć niezwykłej urody ręcznie robione drewniane pamiątki z  

Japonii (pałeczki, czarki do zupy miso lub sake czy zabawki dla dzieci), a także popróbować tradycyjnej kuchni regionu – wołowiny z 

Takayamy: tzw. Hida-gyu. 

 

W Takayama produkuje się też jedną z najlepszych gatunków sake – podczas wizyty na starym mieście odwiedzimy jedną z lokalnych 

wytwórni sake. 

 

Kolacja w lokalnej restauracji serwującej wołowinę Takayama-Gyu. 
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PROGRAM 

DZIEŃ 6 | ALPY JAPOŃSKIE – SHIRAKAWA GO – ZAMEK HIKONE - KYOTO  

Z Takayamy przejazd autokarem do Shirakawa-go i Gokayamy, miejscowości umieszczonych na liście Dziedzictwa Narodowego 

UNESCO w 1995 roku, których mieszkańcy nieprzerwanie od wieków zamieszkują tradycyjne domy MINKA – domy mieszkalne 

rolników, rzemieślników oraz kupców z regionu. Domy te, zbudowane w charakterystycznym stylu gassho-zukuri, kształtem 

przypominają ręce buddyjskich mnichów złożone do modlitwy. W górach, gdzie opady śniegu są obfite, takie budownictwo 

umożliwiało mieszkanie w domu z paleniskiem – w dachu znajdowały się otwory wentylacyjne, jak również niwelowało ryzyko 

zawalenia domostwa pod naporem zalegającego śniegu.  

Wizyta w Takayamie i Shirakawa-go pozwala podróżnikom odkryć prowincjonalną tradycyjną Japonię niezmiernie inną od metropolii 

Tokyo czy cesarskiej stolicy Kyoto. Japonię bez samurajskich zamków, ale za to pełną tradycyjnych drewnianych wyrobów, którymi 

handlowano za czasów samurajów. Wszystkie sprzęty i dobra, które już z dostępnych dla zwiedzających zamków zniknęły, tu wciąż są 

wyrabiane w tradycyjny sposób. Wizyta tutaj to prawdziwa gratka dla miłośników historii i kultury, jak również dla fanów tradycyjnych 

pamiątek czy pięknych krajobrazów. TE MIEJSCA SĄ EGZOTYCZNE NAWET DLA SAMYCH JAPOŃCZYKÓW! 

Po zwiedzeniu Shirakawa-go udamy się autokarem w kierunku Kyoto. Po drodze zatrzymamy się w miejscowości Hikone, położonej 

nad największym w Japonii jeziorem Biwa-ko. W Hikone znajduje się jeden z pięknie zachowanych zamków obronnych. 

Zamek tradycyjnie położony jest na trudnym do zdobycia wzgórzu u którego podnóży zbudowany został przepiękny japoński ogród. 

Wieczorem dotrzemy do Kyoto, dawnej stolicy Japonii i kolebki japońskiej kultury. Wieczorem zapraszamy na kolacje z dreszczykiem 

podczas której skosztujemy słynną rybę Fugu. 
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PROGRAM 

DZIEŃ 7 | KYOTO – TRENING KENDO/ CEREMONIA HERBATY/ GEJSZE NA HIGASHIYAMA/ ŚWIĄTYNIA TYSIĄCA 

BRAM TORII 

Zwiedzanie Kyoto rozpoczniemy w nietypowy sposób – spotkaniem z tradycyjną sztuką walki – KENDO. 

Kendo – czyli droga miecza – to nic innego jak sztuka władania mieczem samurajskim, przede wszystkim zaś odzwierciedla kodeks 

bushido – ‘drogę samuraja’ – oryginalny japoński sposób rycerskiego postępowania, znany nam z wielu filmów. 

Trening odbędzie się w pięknych świątynnych wnętrzach i zostanie poprowadzony przez jednego z najwyższych rangą japońskich 

mistrzów miecza. W treningu mogą wziąć udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Nie trzeba być wyjątkowo wysportowanym do tego, 

by poczuć ducha japońskiego miecza – KENDO to także rodzaj medytacji. 

Po treningu przejazd do dzielnicy Higashiyama, w której można podziwiać perły japońskiej architektury drewnianej. Higashiyam wraz 

z Gion jest częścią tzw. Hana Machi – czyli miejsca, gdzie mieszkają i pracują gejsze. 

 

Lunch, a następnie wizyta w świątyni zen Kodaiji, gdzie weźmiemy udział w ceremonii herbaty.  

Następnie przejedziemy do Świątyni Fushimi Inari, zwanej potocznie Świątynią Tysiąca Bram Tori. Miejsce to, poświęcone jest bogini 

Inari, która odpowiada m.in. za powodzenie w biznesie. Położone w gaju bambusowym, na lekkim wzniesieniu, słynie z wyjątkowego 

uroku i na zawsze pozostaje w pamięci zwiedzających. 

 

Tego dnia zapraszamy na kolacje yakiniku. Yakiniku, to rodzaj grilla wmontowanego w stoły. Podczas kolacji goście będą mieli 

możliwość skosztowania wybornych gatunków japońskiej wołowiny. 
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PROGRAM 

DZIEŃ 8 | KYOTO – WYCIECZKA ROWEROWA / ZŁOTY PAWILON/ CZAS WOLNY NA ZAKUP PAMIĄTEK 

Po śniadaniu wycieczka rowerowa (lub spacer) w przepięknej Arashiyama oraz Saga Toriimoto. Odkryjemy przed Państwem, mało 

uczęszczane zakątki Arashiyamy – niezwykle malowniczej dzielnicy położonej na obrzeżach Kyoto. 

Eksplorując  bambusowe gaje  porastające wzgórza, dotrzemy do wioski Saga Toriimoto, gdzie znajdują się domostwa zamożnych 

rodzin rzemieślników z wielowiekowymi tradycjami.  

Podczas wycieczki niespodzianka - 100% z dala od turystycznych tras, wyłącznie dla Naszej grupy – wizyta w prywatnym zabytkowym 

domu, u staruszki, która specjalnie dla nas udostępni swój ogród i poczęstuje zimnym piwem. 

Przejazd do świątyni Złotego Pawilonu. Jednego z najpiękniejszych zabytków Japonii, położonego na wyspie w malowniczym ogrodzie 

japońskim.  

Przyjazd do hotelu. Czas na zakupy na targu Teramachi. 

Kolacja w lokalnej restauracji. 

 

DZIEŃ 9 | WYLOT DO POLSKI 

Wylot z międzynarodowego lotniska w Osace. Przylot na lotnisko F. Chopina na Okęciu.  
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PRZYKŁADOWE ZAKWATEROWANIE – TOKIO I KYOTO  
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PRZYKŁADOWE ZAKWATEROWANIE – RYOKAN + ONSEN  
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