
Vítězné nám. 2 I 160 00  Praha 6 

tel.: 222 958 203–4 I tel/fax: 271 741 364 

 mobil: 731 440 070 I e-mail: info@chinatours.cz 

JAPONSKO          ITINERÁŘ 

22.7.–5.8. 2018               Ondrášek novojičínský sbor ZUŠ 

PROGRAM 
1. den I 22.7. 

Odlet z Prahy v 19:20 s Turkish Airlines přes Istanbul. Letový řád viz níže.  

2. den I 23.7. 

Tokio: přílet do Tokia ve večerních hodinách (19:10); transfer do hotelu formou letištního 
expresu a metra (celkem cca 2 h); ubytování v pozdních večerních hodinách.  

3. den I 24.7. 

Celodenní prohlídka Tokia: Asakusa – atmosférický chrám Sensódži, brána 
Kaminarimon; výlet lodí po řece Sumida, císařská zahrada Hamarikjú, lodí do Tokijské 
zátoky, most Rainbow Bridge, ostrov Odaiba, slavná čtvrť obchodů a bank Ginza. 

  

4. den I 25.7. 

Tokio: celodenní výlet vlakem do Nikkó , jednoho z nekrásnějších míst v Japonsku, 
hrobky největších z šógunů rodu Tokugawa v prastarých cedrových lesích, chrám 
Rinnódži, svatyně Tóšógú a další památky; večerní výhled na Tokio z 634 metrů vysoké 
věže Sky Tree (za předpokladu dobrého počasí). 
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5. den I 26.7.  

Tokio: celodenní výlet vlakem do starého hlavního města Kamakura – velký bronzový 
Buddha pod otevřeným nebem Daibutsu, nádherný chrám Hasedera a šintoistická 
svatyně Hačimang, večer podle sil možno západní Šindžuku – procházka mezi 
mrakodrapy, Tokijská radnice. 

  

6.-8. den I 27.-29.7. 

Tokio: Festival (doprava metrem do dějiště festivalu a zpět zahrnuta, náš průvodce bude k              
dispozici). 

9.-12. den I 30.7.-2.8. 

Pobyt v Odawaře v spřátelených rodinách, 3 noci; přejezd vlakem do Odawary ráno 9.           
den; 12. den odpoledne přejezd šinkansenem do Kjóta, srdce japonské kultury.   

13. den I 3.8. 

Nara : výlet vlakem do tradičního centra japonského buddhismu Nara – bronzový            
Buddha v největší dřevěné stavbě na světě v chrámu Tódaidži, park plný krotkých (až              
drzých) srn. Překrásná zenová zahrada Isuien; procházka v atmosférické svatyni         
Fušimi Inari, světoznámé díky filmu Gejša; návrat do Kjóta a podvečerní procházka            
historickou čtvrtí Gion, kde lze při troše štěstí zahlédnout skutečnou Gejšu. 
 

  

14. den I 4.8. 

Den v magickém Kjótu : chrám Kijomizudera vysoko nad městem, možnost nákupu         
suvenýrů ve starých uličkách pod klášterem, chrámový komplex Zenrindži. Jedna         
z nejfotografovanějších památek v Japonsku Kinkakudži (Zlatý pavilon)    
a Ginkakudži (Stříbrný pavilon); odpoledne přejezd šinkansenem (2h 40min) zpět do Tokia          
a následně letištním expresem (1 h) na letiště; odlet domů ve 22:30.  
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15. den I 5.8. 

Přílet do Prahy v 8:50. 
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