
Japonska

Program po dnevih

A. Japonska, opisni program

Trasa poti: Tokyo – Nikko – Kawaguchiko – Mt.Fuji – Kyoto – Nara – Koyasan – Kinosaki onsen
– Hiroshima – Tokyo

Let v Tokyo, kjer si bomo v treh dneh ogledali vse znamenitosti mesta: kraljevo palačo, srce
mesta - predel Ginza in moderno Shibuyo. Spoznali bomo Japonsko zgodovino v tokijskem
nacionalnem muzeju, najlepši tempelj Sensoji, ter 634 m visoki stolp Skytree. Na enodnevni
izlet pa se bomo podali tudi do najpomembnejšega japonskega templja Nikko.

Sledi premik do mesteca Kawaguchiko, ki s prelepimi okoliškimi jezeri leži tik pod vznožjem
3.776 metrov visoke svete gore Fuji, na katero bomo v poletnih mesecih tudi splezali.

Japonski hitri vlak Shinkasen nas bo popeljal naprej  v nekdanjo japonsko prestolnico Kyoto,
kjer bomo obiskali staro rezidenco shogunov - grad Nijo in neskončno barvito tržnico Nishiki. V
Gionu, okrožju gejš, si bomo ogledali njihovo tradicionalno predstavo in spoznali ritual priprave
čaja. Obiskali bomo še zlati paviljon Kinakuji, tempelj tisočih torijev Fushimi Inari in bambusove
vrtove v Arashiyami.

V mestecu Nara si bomo pogledali 15 metrov visok kip sedečega bude in pot nadaljevali na 
sveto goro Koya, kjer bomo prespali v budističnem templju ter prisostvovali jutranji molitvi
tamkajšnjih menihov.

Pot bomo nadaljevali do Kinosaki onsena, mesteca neštetih termalnih vrelcev, kjer so vsi
oblečeni v kimono.

Za konec pa bomo obiskali še Hiroshimo, kraj s strašno preteklostjo, ki pa je danes eno najbolj
živahnih mest na Japonskem. Ogledali si bomo spominski park miru, presunljiv muzej atomske
bombe ter tori sredi vode na bližnjem otoku Miyajima.

Nočitve: spali bomo večinoma v hostlih (nekajkrat tudi na skupnih ležiščih), ter v ryokanih
(tradicionalnih japonskih hotelih). Prenočišča so brez lokalne kategorizacije in večinoma ne
vključujejo zajtrka.

Prevozi: vso pot se bomo prevažali izključno z vlaki, po mestih pa s podzemno železnico. V ta
namen bomo že pred potovanjem kupili JR pass - karto, ki omogoča neomejeno uporabo večine
japonskih vlakov in metrojev.

Program priporočamo le tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.
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Japonska

19 dni

1. dan: let proti Japonski
2. dan: prihod v Tokyo
3. dan: zgodaj zjutraj ogled kraljeve palače, Ginza, Shibuya
4. dan: Tokyo national museum, Sensoji tempel in Asakusa, Tokyo skytree najvišji stolp na
svetu
5. dan: celodnevni izlet v Nikko enga najpomembnejših japonskih templjev, nočitev v Tokyu
6. dan: premik do mesteca Kawaguchiko pod vznožjem gore Fuji
7. dan: izlet okoli 5 jezer pod vznožjem gore Fuji (vzpon na Fuji, poletna tura)
8. dan: povratek do Tokya in 4 urna vožnja z japonskim hitrim vlakom v Kyoto
9. dan: grad Nijo, nekdanja rezidenca shogunov, tržnica Nishiki, Gion, okrožje Gejš, ogled
predstave z gejšami in ceremonije čaja.
10. dan: zlati paviljon Kinakuji, tempelj Fushimi Inari, bambusovi vrtovi v Arashiyami
11. dan: izlet do Nare in ogled največjega bude na svetu.
12. dan: izlet do gore Koya z enim najpomembnejših budističnih templjev, ter nočitev pri
menihih ter spremljanje njihovih ritualov
13. dan: ogled templja ter povratek v Kyoto, nočitev
14. dan: premik v Kinosaki onsen, mestecu z velikim številom term kjer so vsi oblčečeni le v
kimono, nočitev v tradicinalnem japonskem hotelu ryokanu
15. dan: celodnevna vožnja v Hiroshimo, nočitev
16. dan: ogled spominskega parka miru, muzeja atomske bombe in plavajočega torija
Itsukushima
17. dan: povratek v Tokyo, nočitev
18. dan: let proti domovini
19. dan: prihod v Slovenijo
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