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05.04

Wrocław,POLSKA
Wylot do stolicy Japonii z Wrocławia.
Po drodze krótka przesiadka we Frankfurcie i bezpośredni
(11h10min) lot do Tokyo.
14:35 Wrocław - 15:55 Frankfurt
18:05 Frankfurt - 12:15+1 Tokyo

06.04

Tokyo, JAPONIA

Przylot do stolicy Japonii w godzinach południowych. Po odprawie
imigracyjnej i celnej przejazd do hotelu. Czas na prysznic i odświeżenie. Na obiad zabierzemy Państwa do największego na świecie targu rybnego Tsukiji, gdzie w jednej z lokalnych restauracji, będziemy mogli spróbować autentycznego
smaku tej potrawy. W planie dnia zwiedzanie elektronicznego miasta – Akihabara, Pałacu Cesarskiego oraz najdroższej dzielnicy Japonii – Ginza, Poza tym wieczorem udamy się do dzielnicy Shibuya
gdzie zobaczymy słynne skrzyżowanie, które znane jest z tego,
że można je przejść we wszystkich możliwych kierunkach oraz wjedziemy na wieżę Sky Tree (jest to drugi najwyższy budynek świata
o wysokości 634 metrów) lub Tokyo Tower *zależy od pogody.

07.04

Osaka, JAPONIA

Po
śniadaniu
przejazd
superszybką
koleją
na
trasie Tokyo - Osaka (514 km pokonamy w 2h 18min).
Na miejscu zostaniemy ugoszczeni w świątyni Kabusanji, gdzie odbędzie się festwial ognia. Po wizycie w świątyni pojedziemy do retuaracji
Tsuki, która znana jest z serwowanej tutaj wołowiny Kobe. Po południu
zwiedzimy centrum Osaki.

08.04

Kyoto, JAPONIA

Dworzec kolejowy „Shinjuku”

Zwiedzanie dawnej stolicy Japonii rozpoczniemy od dworca
kolejowego Kyoto skąd udamy się do Fushimi Inari oraz świątyni
Kiyomizu. „Na deser” Gion Corner, czyli dzielnica Gejsz.
Na obiad wybierzemy się do lokalnej restauracji sushi. Po południu
udamy się na zakupy do tradycyjnego pasażu handlowego.

Dworzec Shinjuku został wpisany w 2007 roku do
księgi rekordów Guinnessa jako dworzec obsługujący największą liczbę pasażerów wśród dworców
kolejowych na świecie. Dziennie ze stacji korzysta
ponad 3,5 miliona osób, którzy mogą skorzystać
z 12 linii metra odjeżdżających z jednej z 36 platform.
Stacja posiada ponad 200 wyjść i wejść.

Kyoto, JAPONIA

09.04

Następnego dnia kontynuujemy podróż po Kyoto. Tym razem strona
zachodnia wraz z świątynia Złotego Pawilonu, zamkiem Nijo oraz chramem Heian. Udamy się również do światyni Ryoan, której sławę przyniósł kamienny ogród Zen – służący do medytacji. Na obiad zaplanowana jest tradycyjna potrawa kuchni japońskiej shabu-shabu.

Himeji, Miyajima JAPONIA

10.04

Szóstego dnia wyruszymy dalej na południowy-zachód, w kierunku miejscowości Himeji. Znajduje się tu najpiękniejszy w
całej Japonii zamek. Po kilku latach renowacji, w pierwszym kwartale 2015 roku został ponownie oddany dla zwiedzających. Po południu przemieścimy się koleją i statkiem na „świętą wyspę”, która jest również jednym z trzech najpiękniejszych widoków Japonii - Miyajima wraz z chramem Itsukushima. Nocleg w Hiroshimie.

11.04

Hiroshima, JAPONIA

Do południa zwiedzimy miasto Hiroshima – pierwsze miasto, na
które została zrzucona bomba atomowa. Po południu udamy
się w drogę powrotną do Kyoto, które znajduje się zaledwie
99min (380km) jazdy koleją z Hiroshimy.

12.04

Nara, JAPONIA
Honolulu, HAWAJE

Ostatni dzień w Japonii poświęcimy na zwiedzanie Nary. Zobaczymy między innymi świątynię Todai
– do 1998 r. była to największa drewniana konstrukcja
na świecie oraz świątynię Tofuku. Wieczorem transfer
do Tokyo i bezpośredni lot na Hawaje.
22:55 Tokyo - 11:25 Honolulu
Po odprawie imigracyjno-celnej przejazd wynajętymi
vanami do wynajętych domów przy plaży Kailua.

Czy wiesz że?
W Kyoto znajduje się aż 17 obiektów wpisanych na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. 40 kilometrów na
południe od Kyoto znajduje się pierwsza stolica Japonii – Nara założona
w 710 roku n.e. gdzie znajdziemy 10 takich obiektów. Wśród nich Świątynia Horyu, której główna brama i pagoda są najstarszymi zachowanymi drewnianymi budynkami na świecie, oraz świątynia Todai, która do
roku 1998 była największą drewnianą konstrukcją świata. Wciąż jednak
pozostaje świątynią z największym zabudowanym posągiem Buddy.

13.04

Honolulu, HAWAJE

Drugiego dnia zwiedzimy wyspę Oahu. Zaczniemy od Pearl Harbor poprzez Diamond Head oraz Zatokę Hanauma.

14.04

Honolulu, HAWAJE

To z pewnością będzie najprzyjemniejszy dzień naszej podróży. Na początek dnia wypoczynek na plaży Waikiki a wieczorem udamy się na
zakupy do jednego z pobliskich outletów.

15-16.04

Honolulu, HAWAJE

Czas wolny.

17.04

Honolulu, HAWAJE

Za dodatkową opłatą możliwość zwiedzania Big Island, gdzie można
zobaczyć jeden z niewielu wciąż aktywnych wulkanów.

18.04

Honolulu, HAWAJE
Tokyo, JAPONIA
To już ostatni dzień na Hawajach. Po obiedzie udamy się
na lotnisko skąd polecimy bezpośrednio do Tokyo.
18:25 Honolulu - 22:15 Tokyo +1

19.04

Tokyo, JAPONIA

Nocleg w hotelu przy lotnisku w Tokyo.

20.04

Tokyo, JAPONIA
Wrocław, POLSKA
Po śniadaniu udamy się na lotnisko.
14:05 Tokyo – 18:45 Frankfurt
21:00 Frankfurt – 22:15 Wrocław

KOSZT WYCIECZKI: 13,499

PLN, w cenie:

• PRZELOTY na trasie: Wrocław - Tokyo - Honolulu - Wrocław
• HOTELE ***, ****, ***** (+śniadania w Japonii)
• LUKSUSOWY PRYWATNY DOM Hawaje
• WSTĘP do wszystkich zwiedzanych obiektów
• KARNET 1-tygodniowy na koleje Japan Rail Pass (Shinkansen)
• TRANSPORT na terenie Japonii (taksówki, metro, autobusy)
• TRANSPORT na Hawajach (wypożyczone auta)
• UBEZPIECZENIE NNW, KL, OC

