To nejlepší z Japonska + KVETOUCÍ SAKURY + TRADIČNÍ LÁZNĚ (letecky z Prahy)
1.4. - 13.4. 2021

87 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28002/

Průvodce:

Vladimír Soukup

Specialista:

Klára Hrobníková, +420 774 700 183, hrobnikova@radynacestu.cz

Jak voní Japonsko? Objevte sakurami rozkvetlou zemi vycházejícího slunce… Projdete se nádhernými tokijskými
parky, prohlédnete si fascinující chrámy v horách i historické Kjóto. Vydáte se k posvátné hoře Fudži, ochutnáte
japonskou kuchyni a zrelaxujete v tradičních lázních. Zažijte Japonsko ve vůni sakur – s nadšeným průvodcem, který
vám ukáže i místa, o kterých se nepíše!

Na co se můžete těšit
Nádherně rozkvetlé parky v Tokiu
Úchvatné klášterní komplexy v Nikkó a Kjótu
Odpočinek v tradičních lázních onsen
Ubytování v tradičním ryokanu
Ostrov Mijadžima s plovoucí bránou

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Ósaka a Tokio – Praha se všemi poplatky (let je s jedním navazujícím přestupem)
kabinové a odbavované zavazadlo podle pravidel letecké společnosti
transfer letiště – hotel – letiště
5x ubytování v hotelu v Ósace
1x ubytování v ryokanu v Kóbe
5x ubytování v hotelu Tokiu
10x snídaně
1x polopenze v ryokanu v Kobe (podávány jsou tradiční japonské pokrmy)
přesuny dle programu (autobusový transfer, vlak, šinkanzen)
český průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
místní průvodci
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
jízdné městskou hromadnou dopravou
vstupné na místě (chrámy, muzea atd.)
doporučené kapesné: minimálně 97 000 YEN/os./pobyt (stravování, vstupy, jízdné MHD)
cestovní pojištění
příplatek za jednolůžkový pokoj: 16 000,00 Kč

Cestovní pojištění
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Důležité informace

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 1. dubna: Odlet z Prahy.

Pátek 2. dubna: Přílet do Ósaky, ubytování a odpočinek.

Sobota 3. dubna: Plavba lodí podél rozkvetlých břehů, prohlídka města Ósaky z vyhlídkové plošiny a procházka
neonovou čtvrtí.
Ráno nás bude čekat plavba lodí podél břehů plných rozkvetlých sakur. Poté se zájemci budou moci na Ósaku podívat pěkně
shora – na programu je totiž vyhlídková plošina v působivé futuristické budově ze skla a oceli Umeda Sky Building, což je jeden z
moderních symbolů města. Místní vyhlídka nese název „Plovoucí zahrada“ a je zavěšena ve výšce 170 metrů nad zemí mezi oběma
věžemi mrakodrapu.
Dále budeme pokračovat ke známé nákupní pasáži Šinsaibaši – ráji všech milovníků nakupování. Procházkou přes most Ebisubashi následně dorazíme až do fascinující neonové čtvrti Dótombori s množstvím restaurací, karaoke barů, heren, kin a divadel.
V tomto gastronomickém ráji můžete ochutnat spoustu specialit, např. vyhlášenou rybu fugu.
Návrat na ubytování v Ósace s průvodcem nebo individuálně ve večerních hodinách.

Neděle 4. dubna: Dnes nás čeká historické město Nara a poté zhlédneme Stříbrný a Zlatý pavilon v Kjótu.
Ráno se vydáme šinkanzenem do starobylého města Nary, které bývalo hlavním městem Japonska. Toto nádherné město je
typické svou poklidnou atmosférou a dřevěnými chrámy. V parku Koen se zde nachází největší dřevěná stavba světa, chrám
Tódaidži, který poskytuje přístřeší gigantické soše Buddhy. Velkým zážitkem budou jistě i jelínci šika, kteří jsou krotcí a loudí
potravu. U stánku je možné jim zakoupit rýžové krekry.
Odpoledne se vydáme do Kjóta k nádhernému Zlatému pavilonu (Kinkaku-dži) obklopenému krásnou zahradou. Nemineme
ani Stříbrný pavilon (Ginkaku-dži) z 15. století, od kterého podél kanálu vede asi dvoukilometrová Stezka filozofů – jedno z
nejoblíbenějších míst ve městě sloužící k příjemným procházkám. A bude navíc provoněno kvetoucími sakurami.
Návrat na ubytování v Ósace s průvodcem nebo individuálně ve večerních hodinách.

Pondělí 5. dubna: Dnes se vypravíme na posvátný ostrov Mijadžima, jednomu ze symbolů Japonska, který je proslulý
plovoucí bránou.
Ráno se vypravíme speciální rychlolodí po kanálu přes vnitřní moře na posvátný ostrov Mijadžima, kde se údajně nesměl nikdo
narodit ani zemřít. Na ostrově se nachází jeden z nejposvátnějších chrámových komplexů. Dominantou tohoto kouzelného místa, na
kterém nám budou společnost dělat desítky malých jelenů procházejících se mezi turisty, je plovoucí brána svatyně Icukušimadžindža, před kterou si snad každý návštěvník Japonska udělá „povinný snímek“.
Společně se dnes ještě svezeme lanovkou, navštívíme místní oceanárium a nakonec se můžeme věnovat procházkám po ostrově
nebo zavítat do některé z místních restaurací, např. k ochutnávce vyhlášených ústřic.
V pozdních večerních hodinách návrat vlakem na ubytování v Ósace.

Úterý 6. dubna: Opět se vypravíme do Kjóta a budeme pokračovat v prohlídce. V době, kdy kvetou sakury, navštívíme
překrásné chrámy a zahrady.
Ráno se opět vrátíme vlakem do Kjóta, kde nás bude čekat prohlídka dalších impozantních chrámů a památek. Jako první nás čeká
návštěva jedné z nejznámějších kjótských svatyní Fušimi Inari, která proslula svými dlouhými klikatými chodbami složenými
z tradičních oranžových bran torii.
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Následně navštívíme jednu z těch vůbec nejznámějších památek ve městě, Kláštera čisté vody (Kijomizudera), zapsaný v
UNESCO. Tento chrámový komplex je v Kjótu jedním z nejstarších a byl vybudován u pramene posvátné léčivé vody, ze které
japonští věřící chodí pít. I v tomto parku nás budou čekat nádherně rozkvetlé sakury.
Nakonec se ještě společně vypravíme do slavné kjótské čtvrti Gion, do mekky nádherných japonských umělkyň – gejš. Pokud
budeme mít štěstí, můžeme při procházce touto starobylou čtvrtí stále nějakou gejšu zahlédnout.
Ve večerních hodinách návrat vlakem s průvodcem na ubytování v Ósace.

Středa 7. dubna: Ráno odjezd do Kóbe, kde nás čeká prohlídka města a ochutnávka místního hovězího steaku i saké.
Odpoledne se ubytujeme v tradičním hotelu ryokan, užijeme si koupel v horkých pramenech a skvělou
několikachodovou večeři.
Ráno se po snídani vydáme objednaným transferem do jednoho z nejdůležitějších přístavů v zemi, do města Kóbe, které je z jedné
strany obklopeno horami a z druhé mořem. Snad právě proto jej mnozí Japonci považují za jedno z nejkrásnějších měst v zemi.
Nejdříve nás čeká prohlídka města Kobé. Lanovkou se necháme vyvézt k botanické zahradě Nunobiki, kde strávíme poklidné
dopoledne obklopeni místní flórou. Až dostatečně nasajeme klidnou atmosféru zahrady, přesuneme se do centra Kobe, kde
okusíme dva zdejší nejznámější artikly: hovězí steak Kobe beef a saké.
Největším lákadlem dnešního dne je ale bezesporu ubytování. Ryokan je tradiční japonský hotel. Na pokojích je zajímavé to, že v
nich nenajdeme postele. Je to prázdný prostor obsahující pouze malý stolek a židle. Kde budeme spát? Nechme se překvapit.
Po ubytování nás čeká relaxace v lázních, které jsou v Japonsku nazývány onseny. Onseny jsou nedílnou součástí života
každého Japonce a koupel v těchto horkých pramenech je po staletí považována za náboženský rituál, neboť základ šintoismu
klade důraz na čistotu. Ale tato blahodárná koupel má také léčivé účinky a je tím nejlepším druhem relaxace, který můžete v
Japonsku zažít.
Po relaxaci v lázních nás čeká zlatý hřeb dnešního večera, společná večeře. V prostorách hotelu si užijeme několikachodovou
večeři skládající se z tradičních japonských specialit. Nejen, že naše obsluha bude oblečená v tradičním kimonu, ale také nás
bude instruovat, jak si večeři dopřipravit.
V Japonsku je jídlo rituálem, během kterého se připravené jídlo opéká, vaří, nebo třeba namáčí do různých ochucovadel. Dnes
večer se plně ponoříme do japonských tradic a společně si vychutnáme tento nezapomenutelný zážitek.
Po večeři už jen budeme sledovat, jak personál hotelu odklidí původní nábytek v našem pokoji a připraví pro nás klasické žíněnky
tatami, na kterých strávíme dnešní noc. Nemusíte mít strach. Jsou víc než pohodlné.

Čtvrtek 8. dubna: Čeká nás jedinečná jízda šinkanzenem do Tokia. Po příjezdu a ubytování se projdeme parkme Ueno
s rozkvetlými sakurami. A navečer se vydáme do rušné čtvrti Šibuja, kde mimo jiné uvidíme i památník psa Hačikó.
S ryokanem se rozloučíme stylově, jak jinak než snídaní. Pro dnešek zapomeňte na buffetovou snídani. Jídlo nám opět naservíruje
usměvavá japonská dívka a vše bude probíhat v podobném stylu, jako včerejší večeře. Syrová ryba ke snídani? Věřte, že je to
zážitek, na který nezapomenete. Ale nebojte se, užijeme si i spoustu dalších dobrot.
Poté se vydáme z Kóbe do Ósaky a poté šinkanzenem do Tokia. Užijeme si přitom jízdu jednou z japonských ikon,
aerodynamickým rychlovlakem, který se na vysokorychlostních tratích může řítit rychlostí až 320 km/h. Po příjezdu do Tokia se
ubytujeme.
Hned poté, co budeme ubytováni, navštívíme jeden z nejznámějších tokijských parků, park Ueno. Je to zároveň jeden z
nejznámějších parků v celém Japonsku na pozorování rozkvetlých sakur. Nad cestami se větve často spojují a navazují pocit,
jakoby ste se procházeli rozkvetlým tunelem.
Na závěr dne se pak metrem dopravíme do čtvrti Šibuja plné neonových poutačů, obchodů a barů. Zde si prohlédneme památník
psa Hačikó, u kterého si obyvatelé města dávají schůzky. Večer volný čas na nákupy nebo návštěvu restaurací a barů.
Návrat na hotel v Tokiu s průvodcem nebo individuálně.
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Pátek 9. dubna: Výlet k chrámovému komplexu Nikkó uprostřed hor, kde budeme moci obdivovat pagody, tradiční
japonské zahrady a rozkvetlé sakury.
Ráno se vydáme vlakem do nejvýznamnějšího poutního města Nikkó s úchvatným chrámovým komplexem. Procházkou po
městské promenádě dojdeme k půvabnému červenému mostu Šin-kjó, k němuž se vážou četné místní legendy. Odtud nás
bude čekat výstup k buddhistickému chrámovému komplexu Rinnó-dži. Zde si prohlédneme hlavní buddhistický chrám Sanbucodó s působivými sochami Buddhy, podíváme se i do chrámové pokladnice a navštívíme malebnou japonskou zahradu.
Dále budeme pokračovat kolem pětipatrové pagody zdobené znameními asijského zvěrokruhu až ke vstupu do hlavní svatyně
celého komplexu Tóšó-gú zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. Uvidíme známý reliéf tří opic, z nichž jedna si
zakrývá oči, druhá ústa a třetí uši. Je to jeden ze symbolů Nikkó. Postupně dorazíme až k proslulé bráně Kugurimon, na níž je
vyobrazena tajemná spící kočka. Odtud se vydáme cedrovým lesíkem po 207 kamenných schodech až k hrobce Hótó, odkud se
nám naskytne překrásný výhled do okolí.
V odpoledních hodinách budou moci zájemci navštívit další chrámy, případně se občerstvit v některé z restaurací, nakoupit
suvenýry nebo se vydat do některého z místních muzeí. Před odjezdem zpět do Tokia se společně vydáme na krátkou
příjemnou procházku kolem řeky, podél jejíhož břehu uvidíme asi padesát buddhistických soch, které jsou ozdobeny
červenými čepičkami.
Ve večerních hodinách návrat s průvodcem vlakem na ubytování v Tokiu.

Sobota 10. dubna: Dnes pronikneme do tajů japonské kuchyně, uvidíme duchovní centrum Starého města a
mrakodrapovou čtvrť v Tokiu.
V ranních hodinách navštívíme fascinující rybí trh, na kterém ochutnáme snad to nejčerstvější sushi a rybí pochoutky v celém
Japonsku. (Může se stát, že trh bude ve dnech, kdy budeme v Tokiu, uzavřen. V tom případě zvolíme náhradní program).
Poté se zastavíme ve čtvrti Asakusa, duchovním centru Starého města. Zde si prohlédneme nejnavštěvovanější tokijský
buddhistický chrám Sensódži a vedlejší šintoistickou svatyni Asakusa džindža. V uličce Nakamise budeme moci zakoupit tradiční
suvenýry nebo ochutnat typické rýžové krekry.
Na závěr dne nás čeká návštěva mrakodrapové čtvrti Šindžuku, která patří k těm nejmodernějším v celém Tokiu a je vyhlášená
množstvím restaurací, barů a nočních klubů.
Návrat na hotel v Tokiu ve večerních hodinách s průvodcem nebo individuálně.

Neděle 11. dubna: Celodenní výlet k posvátné hoře Fudži, kde se naskytne úchvatná podívaná na rozkvetlé sakury.
Ráno se vydáme autobusem k jednomu ze symbolů Japonska, posvátné hoře Fudži. První pohled na tuto vyhaslou sopku bude
vskutku nezapomenutelný – užijeme si jej totiž z místa, na kterém kvetou v tomto období nádherné sakury. V dopoledních hodinách
si zde dopřejeme volný čas, během kterého bude spousta příležitostí si pořídit nezapomenutelné záběry nebo možnost ochutnat
tradiční japonské pochoutky.
Po obědě zavítáme do malého městečka Fudži-Jošida nalézajícím se na páté stanici – v tradičním výchozím bodě pro výstup na
horu, kde nás čekají úchvatné výhledy na majestátní vrcholek hory.
Ve večerních hodinách návrat autobusem zpět na hotel do Tokia.

Pondělí 12. dubna: V případě příznivého letového řádu navštívíme skvost mezi japonskými krajinářskými zahradami a
vychutnáme si atmosféru doznívajícího hanami. Poté nás objednaný trasnfer odveze na letiště a odletíme zpět domů.
Shinjuku Gyoen National Garden je považována za mistrovské dílo japonských krajinářských zahrad. Jedná se o rozlehlý park s
rozmanitými zahradami. Naposledy zde nasajeme atmosféru doznívajícího hanami a rozloučíme se s touto nezapomenutelnou
atmosférou.
Poté se vrátíme do hotelu pro naše zavazadla a přesuneme se objednaným transferem z hotelu na letiště. Následuje odlet
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z Tokia zpět do ČR.

Úterý 13. dubna: Přílet do Prahy.
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