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JAP

Wycieczka koleją po Japonii – 7-dniowy Japan Rail Pass
TOKIO – KIOTO – OSAKA – TOKIO

13 dni
1.125 km
Tokio – stolica i największe miasto Japonii + największy obszar metropolitarny na świecie
Shinkansen – słynna kolej magnetyczna, liniowe super szybkie pociągi japońskie · Japan Rail Pass – tygodniowy bilet na całą trasę
Góra Fudżi – święte miejsce, czynny wulkan i najwyższy szczyt Japonii wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO
Kioto – kulturowo i historycznie jedno z najważniejszych miast w Japonii · Osaka – miasto w Japonii ekonomicznie konkurujące ze stolicą
Nara – pierwsza stolica Japonii · Himeji – najpiękniejszy zamek japoński

750 €

915 €

1.390 €

(pakiet ekonomiczny)

(pakiet standardowy)

(pakiet komfortowy)

-> hostele, hotele kapsułowe, futon

-> 3* hotele na całej trasie

-> 4* hotele na całej trasie

-> 2 klasa Japan Rail Pass

-> 2 klasa Japan Rail Pass

-> 1 klasa Japan Rail Pass

Usługi wliczone w ceny pakietów
☑ 7-dniowy Japan Rail Pass
☑ 11 noclegów w pokojach 2-os. zgodnie z trasą i wybranym pakietem
☑ śniadania w hotelach (pakiet ekonomiczny bez śniadań)
Dodatkowo do każdego pakietu można zamówić
☑ bilet lotniczy do/z Tokio: od 500 € w obie strony w zależności od miejsca
wylotu, daty zamówienia i daty podróży
☑ dopłata za noclegi w pokoju 1-osobowym: 195/275/470 €
☑ transfery z/na dworzec kolejowy i lotnisko na całej trasie
☑ zwiedzanie wszystkich miast na trasie z lokalnymi przewodnikami
☑ ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą: 20-30 € w zależności od wieku
☑ ubezpieczenie kosztów rezygnacji: 2,76% ceny imprezy
Koszty dodatkowe od osoby
✗ wyżywienie podczas podróży pociągiem
✗ inne nie wymienione wyżej posiłki, zwyczajowe napiwki
✗ komunikacja miejska i bilety wstępu jeśli nie wykupią Państwo transferów
i zwiedzania: około 170 €
Japan Rail Pass
Jest to specjalny bilet uprawniający do niemalże nielimitowanego poruszania się koleją po Japonii w okresie jego ważności. Zaletą jest jego niska
cena w porównaniu do jednostkowych cen biletów, ominięcie kolejek przy
bramkach i kasach oraz miejscówka w cenie biletu.
Minimalna liczba osób: 2 osoby.

1 klasa oznacza szersze i bardziej miękkie siedzenia, kąt nachylenia
siedziska wynoszący 40°, regulowany podnóżek, więcej miejsca na nogi,
dużo miejsca na bagaż, większe okna i siedzenia z indywidualnymi radiami.
Spanie na podłodze w stylu japońskim na materacu Futon
Futon to tradycyjne japońskie posłanie składające się z materaca i grubej
pikowanej narzuty umieszczonych na macie Tatami. Zapewnia optymalne
podparcie kręgosłupa i pleców, dba o cyrkulację powietrza i odprowadza
wilgoć, zaś zimą przyjemnie grzeje.
Hotele kapsułowe
W hotelach kapsułowych zamiast pokojów znajdują się kapsuły o kształcie
prostopadłościanu (około 1/1/2 m), ułożone jedna na drugiej w dużym pomieszczeniu. W kapsułach znajduje się zwykle tylko materac, pościel i telewizor, a na terenie hotelu goście mają do dyspozycji pomieszczenia na bagaż, zadbane łazienki i pomieszczenia socjalne.
Zwiedzanie z lokalnymi przewodnikami
Cena zwiedzania obejmuje bilety wstępu, transport, obsługę lokalnego
przewodnika w wybranym języku i wszystkie atrakcje wymienione w programie. Uwaga – lokalni przewodnicy są dostępni w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim. Przewodnicy towarzyszą Państwu wyłącznie podczas zwiedzania (nie w pociągach).
Uwaga – jeżeli nie zamówią Państwo zwiedzania i transferów w podanych
cenach, wówczas należy je sobie zorganizować we własnym zakresie.
Wszystkie ceny podane są od osoby. W każdym wypadku podany został
czas lokalny. Rozkład jazdy może ulec zmianie. Oferta jest ważna wyłącznie w wypadku dostępności wszystkich usług w momencie Państwa zgłoszenia (dokonywania rezerwacji).
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Zapraszamy Państwa do Japonii – kraju kwitnącej wiśni!
Program został opracowany tak, aby nie spiesząc się i zarazem korzystając z przystępnej cenowo i wygodnej opcji 7-dniowego biletu Japan Rail
Pass zobaczyć najważniejsze miejsca w Japonii. Pozwala on także na dwukrotny przejazd słynnymi superszybkimi i niezwykle punktualnymi
pociągami magnetycznymi Shinkansen, co jest również jedną z największych atrakcji pobytu w Japonii.
Program pozwala nie zmieniać noclegu co noc – w każdym mieście przewidzianych jest kilka noclegów na swobodne zwiedzanie. Czasu wystarczy też na wycieczki do atrakcyjnych miejsc położonych niedaleko metropolii, takich jak Góra Fudżi, czy najpiękniejszy zamek japoński w Himeji.

Plan podróży:

8 dzień: Dzień wolny w Kioto – polecamy wycieczkę do świątyni Fushimi
Inari i dzielnicy Kioto - Arashiyamy.

Tokio

Osaka

1 dzień: Wylot do Tokio.

9 dzień: Rano przejazd pociągiem do Osaki – drugiej części olbrzymiego
regionu historyczno-kulturowego Japonii (55 km, około 1 godz.). Zwiedzanie Osaki, w tym jednego z najsłynniejszych zamków w Japonii - Zamku
Osaka. Główny budynek zamku ma osiem pięter, z czego tylko pięć jest widocznych z zewnątrz, dodatkowo posiada wysoki fundament z kamienia,
który miał bronić mieszkańców przed atakami uzbrojonych w miecze najeźdźców. Nocleg w Osace.

2 dzień: Rano lądowanie w Tokio. Dzień wolny i nocleg.
3 dzień: Dziś zobaczymy główne atrakcje japońskiej metropolii: pałac cesarski oraz zabytkowe świątynie i parki, wjedziemy też na najwyższą wieżę
świata Tokyo Skytree o wysokości 634 m. Nocleg w Tokio.
4 dzień: Dzień wolny – możliwa wycieczka do Jokohamy (drugiego co do
wielkości miasta w Japonii) należącej wraz z Tokio do największej aglomeracji na świecie (prawie 37 mln mieszkańców, mieszka tutaj około 30%
mieszkańców Japonii). Nocleg w Tokio.
5 dzień: Wycieczka do świętej Góry Fudżi – najwyższego szczytu Japonii
(3.776 m), czynnego wulkanu i światowego dziedzictwa UNESCO. Pojedziemy pociągiem, następnie czeka Państwa wycieczka piesza, piknik i dalszy przejazd do Pięciu Jezior Fudżi. Jeziora te zostały sformowane setki lat
temu przez lawę, która zablokowała rzeki. Nocleg w Tokio.
Kioto
6 dzień: Rano odjazd pociągiem do Kioto (514 km, nieco ponad 2 godziny).
Kioto było stolicą Japonii od 784 do 1869 roku i jest jednym z najlepiej zachowanych miast japońskich, które praktycznie w ogóle nie zostało zniszczone podczas II wojny św. Dzięki temu można dziś podziwiać ponad tysiąc
zachowanych świątyń buddyjskich, liczne miejsca kultu, piękne pałace i
ogrody japońskie. Na to miasto przeznaczyliśmy zatem 3 dni. Nocleg w
Kioto.
7 dzień: Wycieczka do pałacu cesarskiego Heijō-kyō (obecnie Nara) pierwszej stolicy Japonii w latach 710-784. Z tego okresu pochodzi większość świątyń buddyjskich i zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powrót do Kioto, nocleg.

Organizator turystyczny: EYAND TRAVEL

10 dzień: Dzień wolny w Osace.
11 dzień: Całodniowa wycieczka do Himeji– najpiękniejszego zamku w stylu japońskim (90 km) będącego jedną z najstarszych budowli w Japonii, Zamek posiada status skarbu narodowego i dziedzictwa UNESCO. Wysokie
fundamenty, białe ściany i rozmieszczenie budynków wewnątrz kompleksu
są typowymi elementami każdego japońskiego zamku. Typowy jest także
skomplikowany labirynt ścieżek wiodących do głównej warowni. Himeji jednak nigdy nie był zdobywany, więc system nie został sprawdzony.
12 dzień: Powrót superszybkim Shinkansenem do Tokio – 556 km pokonają
Państwo w ciągu 2,5 godziny. Nocleg w Tokio.
13 dzień: Powrót.

Terminy, uwagi
Wycieczka jest możliwa codziennie w dowolnie wybranym terminie. Najlepszy okres na podróż do Japonii to przełom marca i kwietnia (moment kwitnięcia wiśni!), maj, przełom lipca i sierpnia oraz październik. Pora deszczowa trwa od czerwca do II połowy lipca, natomiast największe tajfuny nawiedzają Japonię we wrześniu. Polecamy przysłanie zamówienia z 6-miesięcznym wyprzedzeniem, najpóźniej na 8 tygodni przed podróżą.

Podróżuj z pasją. Podróżuj z nami.

Podróżować znaczy podziwiać.

Tworząc naszą koncepcję podróży postawiliśmy

To chęć przemierzania tysięcy kilometrów w celu

EYAND TRAVEL · Maja Forysiak

sobie za cel oferowanie wycieczek wysokiej jako-

konfrontacji z nowymi, nieznanymi i odmiennymi

Isländische Str. 2a, D-10439 Berlin, Germany

ści, cechujących się odpowiedzialnością za śro-

stylami życia i niekiedy bardzo skrajnymi świato-

fon: (+49 30) 275 77 669, (+48 22) 398 73 90

dowisko naturalne, świadomością społeczną i so-

poglądami. Dzięki świadomemu podróżowaniu

e-mail: travel@eyand.de, http://eyand.de

cjalną. Razem z Państwem poszukujemy w po-

budujemy pomost łączący nas jako podróżników

https://www.facebook.com/eyandtravel

dróżach tego, co w nich najciekawsze: człowieka.

z ludnością miejscową danego kraju.
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