OFERTA SPECJALNA
9 dni

Japońskie Origami
śniadania

TOKIO - NIKKO - HAKONE - GÓRA FUJI - HAMAMATSU - KIOTO - OSAKA - NARA - TOKIO

Ramowy program wycieczki:
Dzień 1.

Warszawa - Tokio. Wylot z Warszawy.

Dzień 2.

Tokio. Przylot do Tokio i rozpoczęcie programu.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i czas wolny.
Nocleg w hotelu w Tokio.

Dzień 3.

Tokio. Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Tokio
z wycieczką przybliżającą kulturę z japońską
ceremonią picia herbaty (w typowych japońskich
kimonach). Zobaczymy mauzoleum cesarza Meiji,
twórcy współczesnej potęgi Japonii i położoną
nieopodal
dzielnicę
handlowo-rozrywkową
Harajuku. Następnie tysiącletnia świątynia
Asakusa oraz spacer ulicą handlową Nakamise.
Na zakończenie most Nijubashi - główny most
prowadzący do Pałacu Cesarskiego. Po południu
powrót do hotelu. Nocleg w hotelu w Tokio.

Dzień 4.

Tokio. Po śniadaniu wyjazd do Nikko historyczne miasto stanowi ważny ośrodek
kultu religijnego. Zwiedzanie kompleksu
świątynnego, w tym: Świątyni Toshogu z pagodą
z XVIII wieku, kilkoma bogato rzeźbionymi
bramami, zabudowaniami gospodarczymi,
biblioteką i słynną w Japonii figurką śpiącego
kota. Następnie świątynia Rinnoji z Pawilonem
Trzech Buddów i złoconym wizerunkiem bogini
miłosierdzia Kannon oraz skarbcem. Następnie
wizyta w destylarni sake. Wieczorem powrót
do hotelu w Tokio.

Dzień 5.

Tokio - Hakone - Góra Fuji - Hamamatsu.
Śniadanie w hotelu, a następnie wyjazd do
Hakone i zwiedzanie wulkanicznej Doliny
Owakudani. Następnie przejazd pod Górę
Fuji (3776 m n.p.m.) - najwyższy szczyt
i symbol Japonii. W centrum informacyjnym
poznamy historię i geologiczną charakterystykę
góry - wulkanu (ostatnia erupcja w 1708 r.).
Po południu przejazd do Hamamatsu. Zakwaterowanie
i nocleg.

Dzień 6.

Hamamatsu - Kioto - Osaka. Po śniadaniu przejazd
do Kioto i zwiedzanie miasta. Zobaczymy świątynię
Kinkaku-ji (Świątynia Złotego Pawilonu zwana również
Rokuon-ji - Świątynią w Ogrodzie Jeleni) - budowla
pochodzi z XIV wieku i początkowo stanowiła rezydencję
szoguna Yoshimitsu Ashikagi, zamienioną przez jego
syna w świątynię. Następnie buddyjska Świątynia
Kyomizu (Czysta Woda) - wpisana na listę dziedzictwa
UNESCO, założona w VIII w, obecne budynki pochodzą
z XVII w. Swoją nazwę zawdzięcza spływającemu
z pobliskich wzgórz wodospadowi. Następnie spacer
dzielnicą gejsz - Gion, założoną w średniowieczu
naprzeciwko szintoistycznego sanktuarium Yasaka.

Przejazd do Osaki, zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 7.

Osaka. Po śniadaniu wycieczka po Osace (metrem).
Zobaczymy Zamek w Osace - pochodząca z XVI w.
konstrukcja jest jednym z symboli Japonii i odegrała ważną
rolę w zjednoczeniu kraju w XVI w. Następnie Świątynia
Shitenoji. Na koniec dzielnica Namba - centrum handlu,
rozrywki i życia nocnego.

Dzień 8.

Osaka - Nara - Tokio. Po śniadaniu przejazd pociągiem do
Nara, dawnej stolicy Japonii z VIII w. To starożytne miasto
szczytowy okres rozwoju przeżywało ponad 1000 lat temu.
Zwiedzania 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.
Następnie zwiedzanie świątyni Kofukuji, przeniesionej w to miejsce z Kioto w 710 r. Powrót do Osaki i przejazd szybkim pociągiem (JR
Shinkansen) do Tokio. Czas wolny po przyjeździe.

Dzień 9.

Tokio. Po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot do Polski.

Uwaga:
Ecco Travel zastrzega możliwość zmiany rozkładu lotów oraz kolejności zwiedzania. Liczba miejsc ograniczona.

