
Program JAPONIA – KOREA 30.09-16.10.2013 
„Magia Dalekiego Wschodu”

wersja z 18.02.2013

Dzień 1: WROCŁAW – 30.09 – poniedziałek

Zbiórka na lotnisku we Wrocławiu, wylot do Tokio przez Monachium.

Dzień 2: NARITA / TOKIO – 1.10 – wtorek

Przylot do Tokio. Transfer do hotelu przy lotnisku Narita. Odpoczynek po podróży, nocleg.

Dzień 3: HAKONE – 2.10 - środa

Przejazd  shinkansenem  do  Odawary.  Transfer  lokalnym 
pociągiem do Hakone.  Rejs  po  wulkanicznym jeziorze  Ashi, 
tradycyjnym,  japońskim  statkiem  z  widokiem  na  górę  Fuji 
(przy sprzyjającej pogodzie).  Fuji-san jest nie tylko jednym z 
najbardziej  rozpoznawanych  symboli  Japonii,  ale  także  jej 
najwyższym szczytem (3776 m n.p.m.) i miejsce kultu. Uśpiony 
wulkan ostatni raz wybuchł w 1707 r. Jeszcze bardziej okazale 
prezentuje się z widokowych tarasów na sąsiednim, aktywnym  wulkanie Hakone, gdzie wyjedziemy 
kolejką linową.  Tu, w Dolinie Piekła Owakudani, ze szczelin skalnych wydobywają się gazy i gorąca 
woda, której temperatura sięga 95C. Jedną z atrakcji turystycznych Owakudani są  kuro-tamago, czyli 
jajka na twardo gotowane w gorących źródłach.  Woda jest  bogata w siarkę,  stąd podczas gotowania 
skorupka zabarwia się na czarno. Lokalne wierzenia mówią, że zjedzenie jednego jajka z Doliny Piekła  
przedłuża życie o 7 lat. Wieczorem wizyta w miejscowym onsenie – tradycyjnej łaźni japońskiej i relaks 
w gorących źródłach (woda ma ok 41C). Nocleg w w tradycyjnym japońskim hotelu – ryokanie.

Dzień 4: KIOTO – 3.10 - czwartek

Przejazd  shinkansenem  (superszybki  pociąg  osiągający 
prędkość do 350 km/h, podróż trwać będzie ok. 2,5 h) do Kioto. 
Zwiedzanie  jednej  z  historycznych  stolic  Japonii,  obecnie 
stolicy  kulturalnej,  pełnej  unikalnych  na  skalę  światową 
zabytków  architektury  drewnianej,  sztuki  ogrodowej  i 
warsztatów  rękodzielniczych.  Odwiedzimy  jedną  z 
najsłynniejszych  japońskich  świątyń,  wpisaną  na  listę 
Światowego  Dziedzictwa  UNESCO,  buddyjską  Świątynię  Złotego  Pawilonu  Kinkaku-ji.  Spacer  po 
przyświątynnych  ogrodach  Ryona-ji,  Świątyni  Spokojnego  Smoka,  reprezentujących  styl  karesansiu 
(suchy  krajobraz)  -  miejscu  medytacji  Zen.  Odwiedziny  w  rezydencji  szoguna  Nijo-jo -  perełce 
architektonicznej,  zachwycającej  ściennymi  malowidłami,  „śpiewającymi  podłogami”  i  harmonijnie 
zaprojektowanym ogrodem. Wizyta w świątyni  Kiyomizu-dera, położonej  na malowniczym wzgórzu 
jednej  z najpiękniejszych i zarazem największej  świątyni buddyjskiej  z VII wieku. Prowadzi do niej 
wąska uliczka ze sklepikami, w których można nabyć lokalne pamiątki. Serce świątyni znajduje się na 
drewnianym  tarasie,  z  którego  rozciąga  się  przepiękny  widok  na  miasto.  Spacer  romantycznymi 
uliczkami Higashiyama, gdzie czas się zatrzymał. Można tutaj podziwiać perły zabytkowej architektury 
drewnianej Kioto. W miarę możliwości bezpłatny pokaz kimono. Wieczorem wizyta w dzielnicy Gion, 
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gdzie znajdują się „machiya” - domy spotkań, w których pracują Gejsze. Dla chętnych możliwość udziału 
w przedstawieniu kulturowym w teatrze Gion Corner (dodatkowo płatne). Zanim udamy się do hotelu 
przejdziemy jeszcze uliczką Pontocho - jedną z najbardziej urokliwych w Japonii. Nocleg w Kioto.

Dzień 5: NARA - OSAKA – 4.10 - piątek

Zwiedzanie  Fushimi  Inari,  Świątyni  Tysiąca  Bram  Tori  oraz 
wizyta  w  tradycyjnej  w  destylarni  sake (możliwość  zakupu 
lokalnych trunków).
Wyjazd do Nary, pierwszej stolicy Japonii, która mieści jedne z 
najpiękniejszych  zabytków  Kraju  Kwitnącej  Wiśni. 
Najsłynniejszym jest buddyjska świątynia  Todaiji – największa 
na  świecie  drewniana  konstrukcja.  Wewnątrz  znajduje  się 
ogromny  brązowy  posąg  Buddy (Daibitsu).  Spacerując  po  Parku  Nara,  w  którym  żyje  ponad  1000 
oswojonych  danieli,  odwiedzimy  kilka  innych  obiektów  sakralnych,  między  innymi  chram  Kasuga 
Taisha z VIII w., do którego prowadzi kręta uliczka z tysiącem kamiennych, omszonych latarni. Przejazd 
na nocleg do pobliskiej Osaki.

Dzień 6: OKAYAMA - HIROSZIMA – 5.10 – sobota

Wizyta na zamku w Osace.
Przejazd shinkansenem do Okayamy. Wizyta w ogrodzie Koraku (Koraku-en), założonym w 1686 r. Ten 
dość nietypowy ogród, założony na wyspie rzeki Ashi, jest pokryty połaciami trawy i zbóż – ryżem i 
pszenicą, uprawia się tutaj również herbatę, a wzdłuż spacerowych ścieżek stoją pawilony do ceremonii 
herbaty. Uważany jest za jeden z trzech najpiękniejszych ogrodów krajobrazowych w Japonii. Założony 
w XVII wieku obok rezydencji  jednego z japońskich wielmoży. Następnie wizyta na  Zamku Wron, 
który  jako  jeden  z  dwóch  w Japonii  ma  czarną  fasadę  (pozostałe  są  białe).  Przejazd  pociągiem  do 
Kurashiki,  malowniczej  miejscowości,  gdzie w zachowała się  starówka z czasów Edo. Najpiękniejsza 
część miasta, położona na rzeką Takahashi, związana jest z wieloletnią tradycją uprawy i eksportu ryżu. 
Dziś Kurashiki nazywana jest tekstylną (lub dżinsową) stolicą Japonii. Znaleźć tu także można niezwykle 
ciekawe galerie sztuki japońskich artystów. Powrót do Okayama, przejazd shinkansenem do Hiroshimy. 
Zakwaterowanie w hotelu.  Wieczorem wspólne wyjście na specjalność tego regionu –  okonomiyaki. 
Nocleg w Hiroszimie.

Dzień 7: HIROSZIMA – MIYAJIMA - NAGOJA – 6.10 - niedziela

Wizyta  w  Parku  Pokoju,  poświęconym  ofiarom  bomby 
atomowej oraz zwiedzanie muzeum przedstawiającego historię 
prac  nad bombą oraz  jej  wpływ nadzieje ludzkości.  Przejazd 
promem  na  wyspę  Miyajima,  nazywaną  „wyspą  świątyń”. 
Zwiedzanie wyjątkowej świątyni Itsukushima. Otwarte galerie 
chramu,  największa  brama  torii  (16m)  stojąca  na  wodzie 
Miyajima uznawana jest za jedno z najpiękniejszych miejsc w 
Japonii.  Następnie  wizyta  w  przepięknie  położonym 
kompleksie  świątynnym  Daishoin,  gdzie  podziwiać  można 

wizerunki  najważniejszych  japońskich  bóstw:  Kannon,  Jizo,  Siedmiu  Bogów  Szczęścia.  Możliwość 
wyjazdu kolejką gondolową na górę Misen (dodatkowo płatne), skąd rozpościerają się widoki na Morze 
Seto, a przy przejrzystym powietrzu – na wyspę Shikoku. Powrót do Hiroshimy, przejazd  do Nagoi na 
nocleg. 

Dzień 8: TAKAYAMA – 7.10 - poniedziałek

Przejazd  pociągiem do  Takayamy.  Spacer  Kami-Sannomachi -  główną  ulicą  miasteczka  słynącego  z 
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tradycyjnej drewnianej architektury i utalentowanych cieśli.
Dla chętnych wyjazd do wiosek Shirakawago i Ainokura (dodatkowo płatne), tworzących coś na kształt 
japońskiego  skansenu  z  tradycyjnymi  domami  i  zagrodami,  wpisanymi  na  listę  światowego 
dziedzictwa UNESCO. Nocleg w buddyjskim klasztorze w Takayamie. 

Dzień 9: NAGANO – SHIGAKOGEN – 8.10 - wtorek

Poranna  wizyta  na  lokalnym  targu  w  Takayamie.  Przejazd 
malowniczą  górską  drogą  do  Nagano.  W  drodze  do  Nagano 
zatrzymamy się w  gorzelni sake na degustację ryżowego wina 
oraz  w  Matsumoto,  gdzie  znajduje  się  jeden  z  najbardziej 
autentycznych  i  najwspanialszych  zamków  typu  daymio, 
namiestników  szoguna.  Zwiedzanie  Nagano,  gospodarza 
zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1998. Wizyta w buddyjskiej 
świątyni Zenko-ji. Przejazd do Shiga-kogen, które zimą zamienia się w największy ośrodek narciarski na 
świecie (21 połączonych ze sobą gór!), nocleg w ryokanie z onsenem.

Dzień 10: SHIGAKOGEN – TOKIO – 9.10 - środa

Rano wizyta w Parku Shiga-kogen, gdzie z gorących źródeł (onsenów) korzystają  śnieżne małpy, jedyne 
tego  typu  miejsce  na  świecie.  Przejazd  do  fabryki  soba (tradycyjnego  japońskiego  makaronu), 
prowadzonej od kilku pokoleń przez jedną rodzinę. Powrót do Tokio. Nocleg w Tokio.

Dzień 11: TOKIO – 10.10 - czwartek

Całodzienne zwiedzanie Tokio rozpoczniemy od  Meiji  Jingu, 
sintoistycznego  chramu wzniesionego  w 1920 roku  na  cześć 
cesarza Meiji. Następnie przejdziemy przez  Harajuku - mekkę 
wielbicieli Cosplay oraz miejsce gdzie spotykają najbarwniejsze 
młodzieżowe  subkultury  współczesnej  Japonii;  Omotesando, 
gdzie  znajdziecie  eleganckie  i  bardzo  drogie  butiki  oraz 
Shibuya -  najmodniejsza  dzielnica  dzisiejszego  Tokio.  Pełna 
restauracji,  barów,  nocnych  klubów,  błyszczącą  jaskrawymi 
neonami nigdy nie zasypia. Przy północnym wejściu do stacji Shibuya stoi słynny pomnik psa Hachiko. 
W pobliżu pomnika znajduje się największe w Shibuya i najczęściej fotografowane skrzyżowanie Tokio. 
Przejazd metrem do najstarszej dzielnicy Tokyo – Asakusy, gdzie znajduje się kompleks świątyń, m.in. 
świątynia buddyjska  Sensoji oraz chram sintoistyczny  Asakusa Jinga. Przejazd metrem do portu, gdzie 
zaokrętujemy się  na statek,  który  przez  Zatokę Tokijską  przewiezie  nas  na  futurystyczną,  sztucznie 
stworzoną wyspę Odaiba. Zachód słońca z tarasu Aqua City na metropolię tokijską.  Powrót metrem do 
hotelu. Nocleg w Tokio.

Dzień 12: TOKIO – 11.10 - piątek

Dzień  rozpoczniemy  od  wizyty   na  Tsukiji  Market – 
największym  targu  rybnym  nie  tylko  w  Japonii,  ale  i  na 
świecie.  Stąd świeże ryby codzienne dostarczane są  do setek 
sushi barów w całym kraju. Następnie wizyta w najmodniejszej 
dzielnicy  handlowej  Tokio  –  słynnej  Ginzie oraz   w  Pałacu 
Cesarskim (Imperial Palace), który stanowi nie tylko faktyczne 
centrum Tokio,  ale  przede wszystkim metaforyczne centrum 
-serce Japonii. Tutaj za murami mieszka najbardziej szanowana 

i ukochana postać w Japonii – Jego Wysokość  Cesarz Akihito. Przejazd na  Roppongi Hills, wyjazd na 
Tocho Tower – panorama metropolii tokijskiej. Wieczorem spacer po dzielnicy  Kabuki-cho, które jest 
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centrum nocnych rozrywek Tokio. Czas wolny na zakupy. Nocleg w Tokio. 

Dzień 13: SEUL (KOREA) – 12.10 – sobota

Rano transfer na lotnisko, przelot do Seulu.  Zwiedzanie stolicy 
Korei Południowej zaczniemy od Jongo, historycznego centrum 
miasta  z  czasów  ery  Joseon,  gdzie  znajduje  się  większość 
zabudowań  pałacowych  i  rządowych.  Zobaczymy:   Pałac 
Prezydencki (Cheongwadae), słynną rezydencję władców Korei 
- Pałac Gyeongbokgung oraz świątynię konfucjańską Jongmyo, 
poświęconą  pamięci  dusz  przodków  rodziny  królewskiej  z 
dynastii  Joseon.  W  rejonie  Buchon zobaczymy  tradycyjne, 
przepiękne domy „hanok” pamiętające czasy dynastii, przejdziemy także uliczką Insa-dong, przy której 
znajduje się największy targ antyków w Seulu. Zajrzymy także do Yongsan – dzielnicy, gdzie znajduje 
się amerykańska baza wojskowa, ale także jeden z największych na świecie rynek sprzedaży sprzętu 
elektrowniczego  Yongsan  Electronics  Market.  Dla  chętnych  kolacja  w  Itaewon –  multikulturowej 
dzielnicy pełnej restauracji serwującej kuchnię całego świata (dodatkowo płatna). Nocleg w Seulu. 

Dzień 14: KOREA - STREFA DMZ – 13.10 - niedziela

Wycieczka do  strefy demarkacyjnej  (DMZ) na granicy między Koreą Południową i  Północną,  gdzie 
znajduje się najlepiej strzeżone przejście graniczne na świecie (wymagany paszport). Wizyta w tunelu nr 
3, który został wykopany przed Koreę Północną – można nim w ciągu godziny przerzucić 10 tysięcy w 
pełni  uzbrojonych żołnierzy.  Punkt  obserwacyjny na wzgórzu  Dorasen z widokiem na niedostępną, 
zamkniętą, komunistyczną Koreę Północną. Powrót do Seulu. Wieczorem możliwość uczestniczenia w 
tradycyjnym przedstawieniu kulturowym w dzielnicy Daehangno (dodatkowo płatne), znanego skupiska 
teatrów i sal koncertowych. Nocleg w Seulu. 

Dzień 15: KOREA - Park Narodowy  Seoraksan Gyeongju – 14.10 – poniedziałek

Po śniadaniu przejazd do portowego miasta Sokcho, położonego 
na terenie  Parku Narodowego Seoraksan (ok 160 km). Wyjazd 
kolejką  na  taras  widokowy  położony  na  wysokości  800  m 
n.p.m.,  z  pięknym  widokiem  na  okoliczne  góry.  Wizyta  w 
świątyni  Sinheungsa –  głównego  ośrodka  koreańskiego 
buddyzmu.  Przejazd  do  starożytnej  stolicy  okresu  Silla – 
Gyeongju –  nazywanej  często  muzeum  bez  ścian.  Nocleg  w 
Gyeongju. 

Dzień 16: KOREA 15.10 – wtorek

Zwiedzanie najważniejszych atrakcji Gyeongju: pochodzącej z VI w. Świątyni Bulgksa oraz granitowych 
grot Seokguram, znajdujących się na zboczy góry Toham. Zajrzymy też do starożytnego obserwatorium 
astronomicznego  Cheomsungdae i  odwiedzimy Pałac na wodzie –  Anabji.  W muzeum historycznym 
miasta Gyeongiu można będzie zapoznać się z historią okresu panowania władcy Silla. Spacer po parku 
Tumuli. Powrót do Seulu, nocleg.

Dzień 17: WROCŁAW – 16.10 – środa

Wylot z Korei i przylot do Wrocławia.
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I. Cena: 4.400 PLN + 3.200 USD

1. rata: 1.500 PLN płatne przy zapisie
2. rata: 1.500 PLN + 1.600 USD* do 15.04
3. rata: 1.400 PLN + 1.600 USD* do 15.07
* lub równowartość w złotych liczona wg kursu dnia (sprzedaż) w PKO BP

II. Wyżywienie:

15 x śniadanie

III. Zakwaterowanie

15 x hotele ***+ i **** (3,5* i 4*)

IV. Świadczenia:
    1. program   
    2. przeloty (3)
     * Wrocław – Tokio (z przesiadką w Monachium)
      * Tokio – Seul
      * Seul - Wrocław  (z przesiadką w Monachium)
    3. zakwaterowanie  w hotelach ***+/****
    4. wyżywienie zgodnie z programem (śniadania)

5. transport autokarowy
6. transport kolejowy
7. transfery lotniskowe
8.  lokalni  przewodnicy  w  języku  polskim  i/lub 
angielskim
9. opieka polskiego pilota na całej trasie
10. bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

V. Cena nie obejmuje:
    1. opłat zwyczajowych (napiwki)
    2. dopłaty do pok. 1-os
    3. różnic opłat lotniskowych dyktowanych przez linie lotnicze
    4. ubezpieczenia obowiązkowego Signal Iduna
         wariant 1 (podstawowy): KL 30.000 EUR, NNW 16.000 PLN, bagaż  1.600 PLN – ok. 80 zł
         wariant 2 (podstawowy): KL 30.000 EUR, NNW 16.000 PLN, bagaż 2.000 PLN, OC 100.000 EUR – ok. 120 zł
         wariant 3 (przewlekłe): KL 30.000 EUR, NNW 16.000 PLN, bagaż 2.000 PLN, OC 100.000 EUR – ok. 490 zł
    5. ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej: 2,76 % ceny imprezy
    6. propozycji fakultatywnych (ceny orientacyjne na dzień 18.02):

a. w dniu 4. –  wejście do teatru Gion Corner w Kioto - ¥3150 = 35 
USD

Gion Corner to miejsce, gdzie można wziąć udział w jednej z siedmiu 
rodzajów  sztuk  teatralnych,  przede  wszystkim  taniec  kyo-mai w 
wykonaniu tancerek Maiko. Można tu zobaczyć tradycyjne japońskie 
przedstawienia  teatralne  w postaci  skondensowanej  -  wszystko  na 
jednej  scenie.  Położony  w  Yasaka  Hall  obok  teatru  Gion  Kobu 
Kaburenjo jest miejscem o międzynarodowym klimacie ze względu 
na dużą popularność wśród turystów japońskich, jak i zagranicznych.
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Funkcjonuje tu również Galeria Maiko, gdzie można zobaczyć filmy z tańców, ozdoby do włosów noszone przez 
tancerki Maiko i inne przedmioty.

http://www.kyoto-gioncorner.com/global/en.html

b. w dniu 7. - kolejka gondolowa na górę Misen - ¥1800 = 20 USD w 
obie strony

Szczyt  góry  Misen  znajduje  się  ponad  500  metrów nad  poziomem 
otaczającego ją morza i jest najwyższym w Miyajimie. W pogodne dni 
ze szczytu roztacza się spektakularny widok na morze wewnętrzne 
Seto, ale można także dojrzeć Hiroszimę. Wokół szczytu znajdują się 
liczne budowle buddyjskie. Kolejka wiedzie z miasta, podróż w jedną 
stronę zajmuje ok. 20 minut (wliczając przesiadkę w połowie drogi), 
na miejscu dotarcie do szczytu zajmuje ok. 30 min na pieszo jedną 
stronę.

http://www.japan-guide.com/e/e3451.html

c. w dniu 8. - całodniowa wycieczka do wiosek Shirakawago i Ainokura - ¥5000 = 70 USD
 
Wysoko w górach w zachodniej prefekturze Toyama leży wieś Ainokura. Podobnie jak Shirakawago w prefekturze  
Gifu, Ainokura słynie z tradycyjnych japońskich chat z dachem krytym strzechą. Budynki są nazywane "Gassho-
Zukuri"  lub  "dłonie-w-modlitwie",  a  w  wiosce  jest  ich  około  20. 
Większość z tych domów zostało zbudowanych od końca okresu Edo 
do  koniec  okresu  Meiji,  jednak  najstarsze  sięgają  XVII  wieku.  Te 
unikalne budynki służyły jako pracownie wyrobu jedwabiu, który był 
jedną z głównych gałęzi eksportu Japonii. W 1995 Ainokura została 
wpisana  na  listę  Światowego Dziedzictwa  UNESCO.  Turyści  mogą 
odwiedzić  Ainokura  Minzoku-Kan  (Ainokura  Folklore  Museum), 
Gassho-Zukuri,  które  zostały  przekształcone  na  galerię  lokalnych 
elementów folklorystycznych.

http://www.japan-guide.com/e/e5955.html
http://matiasstella.com/japan/shirakawa-go 

d. w dniu 14. - przedstawienie w Daehangno (Seul)- zależności od przedstawienia od 15.000 = ok. 15 USD₩

Daehangno, ulica młodości i teatrów, zawsze tętni życiem i entuzja-
zmem. Wieczorem neony rozpalają się kolejno, a ulice pełne są ludzi 
szukających atrakcji, które oferuje ta dzielnica. Funkcjonuje tam oko-
ło 40 małych i średnich teatrów, takich jak Niebieski Teatr Hakjeon, 
Centrum Sztuki Dongsoong, Centrum Sztuki Batangol, Comedy Art 
Hall,  Teatr Madang Sesil i kilka dużych teatrów, takich jak teatr Mu-
nye. Oprócz tego znajduje się tu wiele barów, restauracji i klubów. 

http://english.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_4_4_5.jsp

Uwaga: Możliwość niewielkich zmian programowych lub kolejności zwiedzania.

Biuro Podróży LIDO jest członkiem Dolnośląskiej Izby Turystyki od 1993 r.
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http://www.kyoto-gioncorner.com/global/en.html
http://matiasstella.com/japan/shirakawa-go
http://www.japan-guide.com/e/e5955.html
http://www.japan-guide.com/e/e3451.html
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