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Descriere Japonia 3*, Tokyo, Japonia

GRUP ÎNCHIS (SOLD OUT)
PROGRAM
Ziua 1-2 (08.05-09.05.19) TIMIOARA - BUDAPESTA - ISTANBUL - TOKYO.
Întâlnire cu însoitorul de grup, transfer la Budapesta pentru zborul de la ora 20:05 - îmbarcarea pe cursa Turkish
Airlines cu destinaia TOKYO (via ISTANBUL); sosire în 09.05.19, la ora 19:10, transfer la hotel i cazare lâng Aeroportul
Narita.
Ziua 3 (10.05.19) NARITA – OSAKA. Mic dejun, transfer cu trenul de mare vitez la Osaka. Cazarea se face dup
ora 19:30. Dup-amiaz, timp liber pentru odihn i acomodare cu fusul orar. Seara, plimbare pietonal cu însoitorul de grup în
zona Dotombori.
Ziua 4 (11.05.19) OSAKA: OSAKA – HIROSHIMA – OSAKA. Mic dejun. V propunem o excursie la Miyajima
i Hiroshima cu celebrul tren de mare vitez. Plecm spre Miyajima, insula cu celebra poart Tori pe ap. Traversarea pe insul
se face cu feribotul. Excursia include vizita altarului Itsukushima, iar in Hiroshima vizita la Domului Bombei i plimbare în
zona pietonal adiacent Parcului Pcii. Seara, revenim în Osaka cu trenul Shinkansen, pentru cazare.
Ziua 5 (12.05.19) KYOTO. Mic dejun. Vom continua explorarea frumosului ora Kyoto cu ghidul. V propunem o
excursie de o zi ce va începe cu zona central a oraului, vizitm, castelul Niji-jo, celebrul Pavilion de Aur si spre finalul
zilei Palatul Imperial din Kyoto (în funcie de aprobarea primit de la Casa Imperial). Cazare în Osaka.
Ziua 6 (13.05.19) NARA. Dup micul dejun, ne vom îndrepta ctre Nara, cea mai veche capital a Japoniei ce dateaz
din secolul al VIII-lea. Aici vom vizita Templul Todaiji, aflat în patrimoniul UNESCO, care adpostete cea mai mare statuie
din bronz a lui Buddha. Vom continua cu vizita Altarului Kasuga partea gratuita, apoi vom petrece puin timp liber în
parcul Nara sau parcul Cprioarelor. Dup amiaz, revenim în Osaka pentru cazare.
Ziua 7 (14.05.19) KYOTO. Mic dejun. Vom continua explorarea frumosului ora Kyoto individual sau cu ghidul în
limba român. V propunem o excursie de o zi ce va începe cu zona de est a oraului, cu Templul Fushimi Inari, apoi
Templul Sanjusangendo, zona pietonal Hagashiyama, Templul Heian, iar la finalul zilei ne întoarcem spre gara Kyoto
Central. Revenim în Osaka pentru cazare.
Ziua 8 (15.05.19) OSAKA. Mic dejun cu check-out i transfer spre Tokyo pentru cazare. Dupa amiaz, program
cultural în funcie de ora de sosire la hotel i cazare.
Ziua 9 (16.05.19) TOKYO – NIKKO – TOKYO. Mic dejun. Vom face o excursie de o zi la Nikko (128km) unde
vom vizita TemplulToshogu, aici gsindu-se mormântul shogunului TokugawaIeyasu (personaj foarte important în istoria
Japoniei, cunoscut nou mai ales sub numele de Toranaga din romanul Shogun de James Clavell). Seara, revenim în
Tokyo.
Ziua 10 (17.05.19) TOKYO. Mic dejun i un program lejer cu vizita Grdinilor Palatului Imperial i zona comercial
Ginza.
Ziua 11 (18.05.19) TOKYO. Mic dejun. Vizit în zona Shinjuku, urmtoarea oprire este Harajuku, loc celebru al
modei avangardiste japoneze i Templul Meiji apoi, spre sear, vizitm zona Shibuya, locul unde se gsete celebra statuie a
câinelui Hachiko i trecerea de pietoni traversat zilnic de 1 milion de persoane.
Ziua 12 (19.05.19) TOKYO. Mic dejun. Vizitm Kamakura, un mic ora de coast, o destinaie turistic foarte popular,
la aproximativ o or la sud de Tokyo. Kamakura ofer numeroase temple, sanctuare i alte monumente istorice precum i
statuia lui Buddha din bronz în aer liber.
Ziua 13 (20.05.19) TOKYO. Mic dejun, scurt plimbare prin Tokyo pentru ultimele suveniruri, apoi transfer la
aeroport, zbor, la 21:25, ctre Budapesta, cu escal la Istanbul. Aterizm la ora 07:55; transfer spre Timioara.
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