
JAPONSKO (2021)

Zážitky

Termíny a cena

Itinerár zájazdu

Fotogaléria

NAJLEPŠIE ZÁŽITKY NA TEJTO CESTE:

   Skutočné hodnotenia od účastníkov našich zájazdov si môžete prečítať kliknutím sem 

 

 Novinka: Máte vlastnú letenku?  Stretnite sa so skupinou až na zájazde.

Zažite s nami rozmanitú esenciu Japonska, jeho kultúry, prírody a tradícií

Tokyo, Národný park Hakone a bájna Mount Fuji, jedna noc v tradičnom ryokane, kúpele v Hakone,

jelene v Nara, Kamakura a jazda rýchlovlakom a historické Kyoto



Cestujeme v malej skupine do 10 osôb s vynikajúcim slovenským sprievodcom

Poznávací zájazd s ubytovaním v kvalitných hoteloch

V cene sú zahrnuté všetky poplatky, vrátane vlakových lístkov 

Zľava 550 EUR z celkovej ceny zájazdu, ak si letenku zabezpečíte sami.

Do časti „aké sú Vaše požiadavky“ pri rezervovaní zájazdu napíšte kód „vlastnaletenka„

K v i t n ú c e  če r e šn e  v  k r a j i n e
v y c h á d z a j ú c e h o  S l n k a
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Stretnutie so skupinou na hoteli v prvý deň zájazdu do 15:00 hod, let domov v posledný deň zájazdu

po 10:00 hod.



Viac informácií na vyžiadanie v cestovnej kancelárii. 

JAPONSKO (2021)
ÁZIA / JAPONSKO

TERMÍNY TRVANIE CENA

27.03.2021 - 07.04.2021 12 (dni) 2800 €

OBJEDNAŤ 

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

medzinárodná letenka Viedeň – Tokio – Viedeň vrátane všetkých táx, poplatkov a batožiny

ubytovanie v kvalitných hoteloch strednej kategórie s raňajkami

všetok program v ponuke vrátane dopravy

služby slovenského sprievodcu Alchemy Travel počas celého zájazdu

predplatený lístok na vlaky a verejnú dopravu (orientačne v hodnote 260 EUR)

poistenie cestovnej kancelárie pre prípad insolventnosti

24/7 podpora Alchemy Travel

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ:

Príplatok za jednolôžkovú izbu: 400 EUR

 

vstupy do pamiatok a fakultatívne aktivity

vreckové a osobné výdavky účastníkov

stravovanie okrem raňajok (možnosť stravovania v pouličných stánkoch, obchodoch s potravinami aj

v reštauráciách)



prípadná nadváha batožiny

cestovné poistenie  – odporúčame v UNIQA

možnosť transferu Bratislava – letisko Viedeň Schwechat a naspäť – 20 EUR / osoba, jednosmerná

cesta 10 EUR / osoba
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ITINERÁR ZÁJAZDU

 

  TLAČIŤ ZDIEĽAJ TWEET

POSLAŤ PRIATEĽOVI

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2020 Google, SK telecom Terms of Use

Odlet z Viedne do Tokia

Spoločne sa presunieme z Bratislavy na letisko do Viedne, odkiaľ poletíme priamym letom do

Tokia.

1

Prílet do Tokia, historická štvrť Asakusa

V ranných hodinách prílet do najľudnatejšieho mesta sveta- japonského Tokia. Z

medzinárodného letiska Haneda sa presunieme do hotela, kde sa ubytujeme a deň strávime v

uliciach metropoly. Prvou zastávkou bude historická štvrť Asakusa v severnej časti mesta, kde
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budeme mať príležitosť zažiť atmosféru starého Tokia. V tejto štvrti sa nachádza aj

najpopulárnejší budhistický chrám - Sensó-dži. Od chrámu sa presunieme k nábrežiu rieky

Sumida, kde sa na protiľahlom brehu nachádza vysoká telekomunikačná veža tzv. Tokyo Sky

tree, ktorá má výhliadkovú plošinu, z ktorej sa nám naskytne prekrásny pohľad na celú štvrť

Asakusu.

Deň strávený v Tokiu

Po raňajkách sa vlakom vydáme do ulíc veľkomesta. Počas dňa navštívime štvrť Akihabaru,

Ginzu, Yoyogi Park a Shibuyu, v ktorej sa nachádza prechod pre chodcov, ktorý je považovaný

za jeden z najfrekventovanejších na svete. Deň opäť zakončíme v historickej štvrti Asakusa, kde

si budeme mať možnosť nakúpiť miestne produkty na slávnej uličke Nakamise-dóri. Na tejto

ulici sa vám môže pokojne stať, že v nej strávite aj niekoľko hodín, a to aj napriek tomu, že je

dlhá len 400 metrov.

3

Kamakura

Ihneď po raňajkách sa vlakom presunieme do mesta Kamakura, ktoré leží na probreží Tichého

oceánu, približne hodinu cesty od Tokia. Hlavným symbolom mesta je 13,5m bronzová socha

Veľkého Budhu- Daibucu. V meste sa nachádza veľké množstvo chrámov a my budeme mať

počas dňa možnosť uvidieť niekoľko z nich. Prvým bude chrám Hasedera, ktorý ukrýva krásnu

sochu bohyne milosrdenstva Kannon. Ďalší zaujímavý chrám v poradí nesie názov Megetsuin,

súčasťou ktorého je nádherná záhrada. Nevynecháme ani chrám Hokokuji s bambusovou

záhradou, v ktorej si vychutnáme relax pri popíjaní zeleného čaju s jedinečným výhľadom na

záhradu. Navštívime aj svätyňu Zeniarai Benten, o ktorej sa traduje známa povera, že má moc

znásobiť vaše bohatsvo. Stačí si umyť peniaze v jej jaskyni. Najlepšie miesto v meste, kde sa dá

dobre najesť a nakúpiť je Komachi Street. Děň zakončíme na pláži Yuigahama Beach.

Ubytovanie je zabezpečené v meste Kamakura.

4

Národný park Hakone - Mount Fuji

Dnes sa po výdatných raňajkách presunieme do Národného parku Hakone. Park zahŕňa celý

rad geogra ckých rysov krajiny vrátane prírodných horúcich prameňov, pobreží, horských

oblastí, jazier a viac než 1000 sopečných ostrovov. V dnešný deň preskúmame oblasť hory

Fudži. Navštívime bájnu horu, vodopády Shiraito a noc strávime v tradičnom ryokane.

5

Národný park Hakone - kúpele Hakone

Ďalší deň strávime v oblasti Hakone. Navštívime jazero Ashi, sopečné údolie Ōwakudani a

nezabudnuteľným zážitkom budú kúpele v Hakone. Zažijeme kúpeľ pod holým nebom s

veľkolepým výhľadom na pohorie Hakone. Nocľah v Hakone.

6

Kyoto - Monkey park Iwatazama a Arašijama

Po raňajkách sa vlakom presunieme do historického mesta Kyoto. Navštívime bambusový les

Arašijama, a ďalšou zastávkou bude opičia hora- Monkey park Iwatayama. Nachádza sa na nej

120 snežných opíc, ktoré tu voľne žijú. Ubytovanie v meste Kyoto.

7

Kyoto - prehliadka mesta8
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FOTOGALÉRIA

Čaká nás celodenná prehladka mesta, ktoré je symbolom japonskej kultúry. Počas dňa nás

bude čakať prehliadka kláštora Kiyomizu, Fushimi Inari-taisha a čajový obrad. Presun do mesta

Nara, bývalého hlavného mesta. Nocľah v Nara.

Nara -Chrám Tódaidž a park Deer

V doobedných hodinách navštívime chrám Tódaidž, najväčšiu drevenú stavbu na svete so 16m

vysokou sochou Budhu. Po návšteve chrámu sa presunieme do Nara parku. V tomto parku

strávime celé popoludnie a budeme mať možnosť viedieť viacero pamiatok, ktoré sú zapísané

do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Najväčším lákadlom tohto parku sú ale

voľne žijúce jelene Sika. Nocľah v meste Nara.

9

Tokio - Shinjuku

Po raňajkách sa vlakom presunieme naspäť do Tokia. Navštívime Shinjuku, je to jedno z

hlavných obchodných a administratívnych centier oblasti Tokia. V tejto oblasti sa nachádza aj

najrušnejšia železničná stanica na svete.

10

Tokio - Shinjuku

Tento deň sme vyhradili ako voľný deň. Môžete sa vybrať na nákup suvenírov, pozrieť si niektoré

z múzeí, navštíviť zápas Sumo, či len tak pozorovať ľudí niekde v meste. Vo večerných hodinách

presun na letisko.

11

Let do Viedne Nočný let z Tokia do Viedne a odtiaľ zabezpečená doprava do Bratislavy.12
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INFORMÁCIE

Ochrana osobných údajov

Filozo a

Zájazdy

Spolupráca

Partneri

Náš tím

Zmluvné podmienky Alchemy Travel

Poistenie cestovnej kancelárie

Nezáväzná objednávka

Dotazník spokojnosti

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Alchemy Travel s.r.o.

Nepretržitá WhatsApp podpora:  +421 949 238 252

Centrála Alchemy Travel na Šustekovej 12 je do

odvolania zatvorená.

Kancelárie našich predajcov môžu byť zatvorené.

Zastihnete nás telefonicky, prípadne emailom:

Pondelok – Piatok od 10:00 – 14:00

Presmerovaná pevná linka: +421 2 20 400 808

Mobil: +421 940 158 343

E-mail: info@alchemytravel.sk

  

Zadaj svoj email Odoslať

NOVINKY ALCHEMY TRAVEL

Novinky od Alchemy travel, špeciálne ponuky, inšpiratívne cestovateľské zážitky a prehľad o aktuálnych

akciách.

© 2020 alchemytravel.sk, All rights reserved design by webclinic
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