Japonia

INFORMACJE O WYJEŹDZIE

INFORMACJE O DESTYNACJI

Japonia, czyli „Kraj Wschodzącego Słońca” to kraj ogromnie
różnorodny. Rytuał parzenia herbaty, kult pracy i oddanie
korporacji, sushi, origami, ogrody japońskie, robotyka oraz
wszechobecne uwielbienie dla gier komputerowych i
elektronicznych gadżetów. Wielowiekowa tradycja istnieje
tutaj w całkowitej symbiozie z dynamicznym rozwojem i
ekonomiczną teraźniejszością.

07-14.09.2020 (8 dni/6 nocy)

Japonia to stosunkowo mały kraj na który składa się około
3500 wysp rozrzuconych wzdłuż wybrzeży wschodniej Azji.
Największe cztery wyspy tworzące terytorium Japonii to:
Honsiu, Hokkaidō, Kiusiu i Sikoku.

Różnica czasu: +8h względem Warszawy

Japonia to jedno z najbardziej fascynujących miejsc na
świecie. Zawdzięcza to przede wszystkim niezwykłemu
połączeniu dalekowschodniej kultury, żywej tradycji i bardzo
specyficznemu stylowi życia mieszkańców kraju z
nowoczesnością i niesamowitym postępem technologicznym.

Hotele o standardzie 4*

Brak wizy turystycznej dla obywateli RP
Jen (JPY); 100 JPY = 3,75 PLN

25oC

17oC

25oC

KLM/Air France
07.09.2020, 12:25-12:00+1, Warszawa - Tokio
Narita via Amsterdam
14.09.2020, 10:35-21:35, Tokio Narita- Warszawa
via Paryż
Bagaż podręczny 12 kg i rejestrowany: 23 kg

Japonia – trasa programu

Hakone

Sites visited

Tokio

HOTEL
Keio Plaza Hotel 4*

Keio Plaza Hotel 4*
Strona internetowa: link
Hotel Keio Plaza Hotel Tokyo zapewnia wspaniały widok na handlową i
rozrywkową dzielnicę wieżowców Shinjuku. Hotel położony jest zaledwie 5 minut
spacerem od dworca kolejowego Shinjuku.
- 21 restauracji (!) - kuchnia japońska, francuska, włoska, chińska i koreańska.
- Salon Sky Lounge Aurora na 45 piętrze.
- bar Amanogawa Sake
- internet Wi-Fi (bezpłatny)
- centrum fitness- bezpłatnie
- odkryty basen (za opłatą)
Pokoje:
- klimatyzacja/ogrzewanie
- minibar
- lodówka
- biurko
- łazienka z wanną oraz toaletą
- sejf
- telefon
- TV satelitarna
- czajnik elektryczny
- kimono yukata
- bezpłatny zestaw kosmetyków
- suszarka do włosów

HOTEL
Miyako Hotel Kyoto Hachijo 4*

Hotel Parador Resort and Spa 5*
- strona internetowa: link
- Hotel cudownie położony na płaskowyżu górującym nad morzem z pięknym
widokiem na otaczający go Park Narodowy, dżungle oraz błękitne wody oceanu,
Park Narodowy Manuel Antonio wraz ze swoją piękną piaszczystą plażą jest
oddalony zaledwie kilka minut drogi od hotelu.
Hotel:
-

120 pokoje łącznie
3 restauracje
2 bary
3 baseny, jacuzzi
sala konferencyjna
internet Wi-Fi (bezpłatny w pomieszczeniach ogólnodostępnych).
ogród
galeria sztuki
fitness/ siłownia

Pokoje:
- balkon lub taras (stolik i krzesła)
- klimatyzacja/ogrzewanie
- mini-bar (płatny)
- sejf
- telefon
- TV satelitarna
- ekspres do kawy

Miyako Hotel Kyoto Hachijo 4*
Strona internetowa: link
Hotel Miyako Kyoto Hachijo znajduje się naprzeciwko dworca w Kioto i
zaledwie 5 minut spacerem od stacji metra Kioto. Świetny wybór dla osób,
które interesują się świątyniami, zwiedzaniem i kulturą.
Hotel:
- 3 restauracje: Le Plaisir (kuchnia międzynarodowa), Shisen (syczuańska),
Kyoyamatoya (japońska)
- internet Wi-Fi (bezpłatny)
Pokoje:
- klimatyzacja/ogrzewanie
- minibar
- lodówka
- biurko
- łazienka z wanną oraz toaletą
- sejf
- telefon
- TV satelitarna
- czajnik elektryczny
- bezpłatny zestaw kosmetyków
- suszarka do włosów

Tokio

Dzień 1, 07.09.2020, poniedziałek
Warszawa
- 10:00 - spotkanie z przedstawicielem firmy VON QUINTUS na lotnisku
Chopina w Warszawie
- 12:25 - 14:30 - przelot liniami KLM na trasie Warszawa - Amsterdam
- 17:50 - 12:00+1 - przelot liniami KLM na trasie Amsterdam- Tokio

Dzień 2, 08.09.2020, wtorek
Tokio
- 12:30 - spotkanie z lokalnym przewodnikiem i przejazd autokarem do hotelu
- 13:00 - 14:00 - lunch bufetowy w restauracji Musashi
- 14:00 - check in w hotelu
- 15:00 - 18:30 - Tokio Half Day Tour - półdniowa wycieczka.
- Tokyo Sky Tree - jeden z symboli Tokio. Japońskie „drzewo” to połączenie
precyzji, nowoczesnej techniki i japońskiej kultury w jednym. Jest drugą co
do wysokości budowlą świata (musiała ustąpić dubajskiemu Burj Khalifa o
828 metrach), a jej innowacyjna konstrukcja oparłaby się skutkom trzęsienia
ziemi. Turystów wozi na górę przeszklona winda, najszybsza w Japonii.
Mieści ona 40 osób i dystans z czwartego piętra na pierwsza platformę
widokową wieży pokonuje w 50 sekund, osiągając najwyższą prędkość jazdy
600 metrów na minutę.
- Świątynię Sensoji to starożytna świątynia buddyjska znajdująca się w
Asakusa. Jest to najstarsza świątynia w Tokio i jedna z najważniejszych.
Świątynia ta poświęcona jest Kannonowi, buddyjskiej bogini współczucia, i
jest niezwykle popularna wśród milionów ludzi odwiedzających ją każdego
roku. Do świątyni przylega pięciopiętrowa pagoda, świątynia Asakusa
Shinto, a także wiele sklepów z tradycyjnymi towarami.
- japońska kolacja w restauracji Ninja Akasaka
- nocleg

Świątynia Sensoji

Targ Tsukiji

Dzień 3, 09.09.2020, środa
Tokio

- śniadanie w hotelu
- 09:30 - 17:30 - Tokio Full Day Tour - całodniowa wycieczka. Dzisiaj
kontynuujemy zwiedzanie Tokio. Na liście atrakcji m.in.:
- Targ Tsukiji - najbardziej znany targ ryb i owoców morza. Można tu
znaleźć wszelkiego rodzaju japońskie tradycyjne potrawy. Ponieważ
większość ryb serwowanych i sprzedawanych na zewnętrznym targu Tsukiji
jest dostarczana bezpośrednio z pobliskiego targu Toyosu, jest to jedno z
najlepszych miejsc w Tokio, gdzie można delektować się świeżymi
owocami morza - dlatego zjemy tu lunch :)
- 12:00 - 13:00 - japoński lunch: Sushi Zanmai.
- 13:30 - 17:00 - Po południu czeka nas moc wrażeń: Trening Kendo japońskiej odmiany szermierki sportowej, prowadzonej przy użyciu mieczy
bambusowych. Kendo to sport, który jest głęboko zakorzeniony w
japońskiej kulturze. Obejmuje trzy aspekty: sztukę ciała, miecza i umysłu.
Kendo w odróżnieniu od innych sportów oferuje nie tylko sposób na walkę
ze stresem i poprawę kondycji fizycznej, ale uczy stanowczości i
niezachwianej wiary w siebie. Kendo można ćwiczyć bez szkody dla
zdrowia, ponieważ zbroja wyklucza bezpośredni kontakt z przeciwnikiem.
- Po powrocie do hotelu i odświeżeniu udamy się do najbardziej znanej
dzielnicy Shibuya, gdzie w restauracji Shyabu Zen zjemy Shabu-Shabu i
Sukiyaki
- nocleg

Mt. Fuji

Dzień 4, 10.09.2020, czwartek
Tokio / Hakone / Kioto
- śniadanie w hotelu,
- wymeldowanie z hotelu,
UWAGA: bagaże główne zostaną nadane kurierem do Kyoto (dostarczone tego
samego dnia)
- 08:30 - 18:38 - Hakone, Góra Fuji i Jezioro Ashi- całodniowa wycieczka.
- 08:30 - Spotykamy się z lokalnym przewodnikiem i wyruszamy z hotelu w
stronę Hakone. Plan atrakcji na dziś:
- 11:00 - 12:00 - wjazd kolejką na górę Komagatake, na której zachwycą nas
imponujące widoki na Jezioro Ashi, Hakone i majestatyczną Górę Fuji. Na
szczycie znajduje się także obserwatorium i przestronny plac, z przepiękną
panoramą, rozciągającą się nad całym obszarem Hakone.
- 12:30 - 13:30 - lunch bufetowy w restauracji Lake Side Grill
- 13:45 - 14:15 - rejs łodzią po Jeziorze Ashinoko. Jezioro Ashinoko powstało
w kalderze wulkanu po ostatniej erupcji 3000 lat temu. Dziś jezioro z górą Fuji w
tle jest symbolem Hakone. Brzegi jeziora są w większości niezagospodarowane,
z wyjątkiem małych miasteczek na wschodzie i północy oraz kilku nadmorskich
hoteli.
- 14:15 - 15:30 - przejazd do stacji kolejowej Mishima.
- 15:57 - 18:38 - przejazd pociągiem Bullet Train (Kodama 665) do Kyoto
- spacer do hotelu Miyako Kyoto Hachiyo
- kolacja w japońskiej restauracji Tokube
- nocleg

Złoty Pawilon

Dzień 5, 11.09.2020, piątek
Kioto
- śniadanie w hotelu
- 09:00 - 17:45 - Kioto - całodzienna wycieczka.
Kioto, usytuowane w dolinie między wzgórzami, to druga po Narze, historyczna
stolica Japonii. Choć miasto jest rozwinięte i nowoczesne, zachowało wierność
tradycji i do dziś bez trudu można odnaleźć w nim ducha dawnej Japonii.
- 9:30 - 10:30 - Złoty Pawilon.
Wśród dwóch tysięcy buddyjskich świątyń Kioto, wyjątkowym blaskiem lśni Złoty
Pawilon Kinkaku-ji. Jego dwa górne piętra pokryte są całkowicie płatkami złota.
Każde z pięter reprezentuje inny styl architektury. Pierwsze w stylu pałacowym,
drugie przypomina rezydencje samurajów, z kolei trzecie zaprojektowano w stylu
chińskim. Dach zwieńczony jest figurą feniksa.
- 11:00 - 11:30 - zwiedzanie miasta tradycyjnymi japońskimi rikszami.
- 11:30 - 12:30 - dzielnica Arashiyama.
Arashiyama to przyjemna dzielnica na zachodnich obrzeżach Kioto. Arashiyama
jest szczególnie piękna wiosną i jesienią. Most Togetsukyo (zwany
„Księżycowym mostem”) jest najbardziej charakterystycznym zabytkiem
Arashiyamy. Most wygląda szczególnie atrakcyjnie w połączeniu z zalesionym
zboczem górskim w tle. Nad rzeką znajduje się park z dziesiątkami wiśniowych
drzew. W pobliżu znajduje się wiele małych sklepów, restauracji i innych atrakcji,
w tym Świątynia Tenryuji i słynne bambusowe gaje Arashiyama.
- 13:00 - 14:30 - lunch bufetowy w restauracji Arashiyama Togetsutei
Shohukaku

Ceremonia picia herbaty

Ceremonia picia herbaty

Dzień 5, 11.09.2020, piątek - cd.
Kioto
- To jeszcze nie koniec atrakcji na dziś - przed nami:
- 15:00 - 16:00 - Ceremonia picia herbaty.
Ceremonia parzenia herbaty to japońska tradycja przesiąknięta historią. Jest
to uroczysty sposób przygotowania i picia zielonej herbaty, zwykle w
tradycyjnej herbaciarni z podłogą tatami. Poza podawaniem i odbieraniem
herbaty, jednym z głównych celów ceremonii parzenia herbaty jest, aby
goście mogli cieszyć się gościnnością gospodarza w atmosferze odmiennej
od szybkiego tempa życia codziennego.
- 16:15 - 17:45 - Świątynia Kiyomizu.
Kiyomizudera (dosłownie „Świątynia Czystej Wody”) jest jedną z
najbardziej znanych świątyń Japonii. Została założona w 780 r. Swoją nazwę
zawdzięcza czystym wodom wodospadu. Świątynia była pierwotnie związana
z sektą Hosso, jedną z najstarszych szkół japońskiego buddyzmu. W 1994 r.
Świątynia została dodana do listy światowego dziedzictwa UNESCO.
- 18:15 - 19:30 - kolacja we francuskiej restauracji Ailes (Shinmachi).
- powrót do hotelu,
- nocleg

Nara

Zamek w Osace

Dzień 6, 12.09.2020, sobota
Kioto / Nara / Osaka / Kioto
- śniadanie,
UWAGA: bagaże główne zostaną nadane kurierem z Kyoto do Tokyo/ prosimy o
spakowanie bagażu podręcznego na 1 dzień i noc. Bagaż główny będzie dostępny
następnego dnia po dotarciu do hotelu.

- 08:30 - 18:15 - Kioto, Nara i Osaka - całodniowa wycieczka.
- 09:00 - 10:30 - Kioto - Fushimi Inari Shrine.
Świątynia Fushimi Inari poświęcona jest bogini Inari - patronce
biznesu, bogini płodności, ryżu, rolnictwa, przemysłu, powodzenia. Ta
shintoistyczna świątynia położona jest u podnóża góry Inari, a jej początki
sięgają czasów sprzed przeniesienia stolicy do Kyoto, które miało miejsce w
794 roku. Świątynia ta znana jest z tysiąca pomarańczowych bram torii, które
postawione są wzdłuż ścieżek. Wiją się one po wzgórzu prowadząc nas od
jednej kapliczki do drugiej. Szlak biegnie przez piękny las, częściowo
bambusowy.
- 11:30 - 13:00 - Nara - Świątynia Todaiji.
„Zobaczyć Narę i umrzeć” - mówi jedno z japońskich przysłów. Monumentalna
Świątynia Todaiji ze słynnym pawilonem Wielkiego Buddy przyciągają nie
tylko ciekawskich turystów, ale też samych Japończyków. Przybywają oni do
Świętego Miasta, by oddać pokłon Wielkiemu Dainichi Nyorai i dowiedzieć
się, czy po śmierci mogą liczyć na osiągnięcie upragnionej nirwany.
- 13:30 - 14:30 - lunch japoński Nara Nagomi - Kan.

Dzień 6, 12.09.2020, sobota - cd.
Kioto / Nara / Osaka / Kioto
- 15:30 - 17:00 - Zamek w Osace.
„Złoty Zamek” to jeden z najpopularniejszych zamków w Japonii. Odegrał
on ważną rolę podczas jednoczenia kraju w XVI wieku. Główny budynek ma
osiem pięter, z czego tylko pięć jest widocznych z zewnątrz. Dodatkowo
posiada wysoki fundament z kamienia, który miał bronić mieszkańców przed
atakami uzbrojonych w miecze najeźdźców.
- 17:15 - 18:15 - Dzielnica Dotonbori.
Tętniąca życiem dzielnica rozrywkowa Dotonbori jest najbardziej znanym
miejscem turystycznym w Osace i słynie z jaskrawych neonów,
ekstrawaganckich oznakowań oraz ogromnej różnorodności restauracji i
barów.
- 18:30 - 20:00 - kolacja japońska w restauracji Chibo w Dotondori.
Restauracja słynie m.in. z Okonomiyaki (placków składających się z wielu
różnych składników, pieczonych na rozgrzanej blasze)
- 20:00 - 21:00 - powrót do hotelu
- nocleg

Pałac Cesarski

Muzeum Sztuki Cyfrowej TeamLab Borderless

Dzień 7, 13.09.2020, niedziela
Kioto / Tokio
- śniadanie w hotelu, wymeldowanie
- 09:00 - spacer na dworzec kolejowy w Kioto
- 09:48 - 12:03 - przejazd pociągiem Bullet Train (Nazomi 12) do Tokio
- 12:15 - 14:15 - japoński lunch bufetowy w restauracji Budonomori Godanya.
- 14:15 - 20:30 - Half Day Tour - półdniowa wycieczka po Tokio.
- 14:30 - 15:30 - Ogrody Wschodnie Pałacu Cesarskiego.
Ogrody są częścią wewnętrznej części pałacu. Otoczone fosą i podwójnymi murami
stanowiły niegdyś ogrody przylegające do gigantycznego Zamku Edo zbudowanego
przez Shogunów Tokugawa. Nie zachował się żaden z głównych budynków, ale nadal
istnieją fosy, ściany, bramy wjazdowe i kilka wartowni.
- 16:00 - 18:30 - wyspa Odaiba + Muzeum Sztuki Cyfrowej TeamLab Borderless.
Odaiba to popularna dzielnica handlowo-rozrywkowa na sztucznej wyspie w zatoce
Tokio. Powstała w 1853 roku, początkowo w celach obronnych.
Muzeum TeamLab Borderless jest totalnie niesamowite i ciężko je do czegoś
przyrównać. TeamLab bawi się kolorowymi projekcjami, światełkami typu LED,
lustrami, dźwiękami, kolorowymi lampami. Tworzy iluzje i niesamowite, fascynujące
światy, od których nie można oderwać wzroku. W zasadzie niemal każda sala robi
kolosalne wrażenie i na dorosłych, i na dzieciakach.
- 19:00 - 20:30 - kolacja japońska w Gonpachi Odaiba
- 21:00 - przyjazd do hotelu, nocleg

Dzień 8, 14.09.2020, poniedziałek
Tokio
- śniadanie w hotelu,
- check-out,
- 06:30 - 08:00 - przejazd na lotnisko
- 10:35 - 16:10 - przelot liniami Air France na trasie Tokio - Paryż
- 19:20 - 21:35 - przelot liniami Air France na trasie Paryż - Warszawa
- Dziękujemy!

Pakiet obejmuje:
- Transfery klimatyzowanym autokarem według programu
- Transport bagażu kurierem Tokio-Kioto i Kioto-Tokio
- Atrakcje według programu
- Zakwaterowanie w pokojach 2.osobowych lub za dopłatą w pokojach 1.osobowych, hotele 4*
- Pełne wyżywienie wg programu
- Trening Kendo
- Bilety do Muzeum Sztuki Cyfrowej TeamLab Borderless
- Bilety wstępu do atrakcji
- Bilety na kolejkę - góra Komagatake
- Opiekę lokalnego, polskojęzycznego przewodnika
- Opiekę przedstawiciela VQ
- Ubezpieczenie turystyczne AXA
- Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Pakiet nie obejmuje:
- Przelot na trasie Warszawa - Tokio - Warszawa
- Napojów do posiłków
- Osobistych wydatków uczestników wyjazdu
- Napiwków

Warunki szczegółowe umowy
1. Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 10
kwietnia
2. Grupę stanowi minimum 16 osób podróżujących razem na jednej rezerwacji lotniczej.
3. Powyższa wycena została skalkulowana dla grupy minimum 16 osobowej.
4. Najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2020 VQ zastrzega możliwość anulacji wyjazdu. Jeśli grupa zostanie potwierdzona (tj. minimum 16
osób zawrze umowę i wpłaci 30% zaliczki), VQ potwierdzi drogą mailową realizację wyjazdu.
5. W przypadku nie zebrania się wymaganego minimum do dnia 13 kwietnia, VQ dokona niezwłocznego zwrotu 100% wpłaconych
zaliczek. Zwrot środków zostanie dokonany na konto wskazane przez uczestnika w osobnej komunikacji mailowej

Zawarcie umowy i płatność

1. Uczestnik zawiera z VQ umowę na odległość w brzmieniu i na warunkach jak poniżej.
2. Umowa zostaje poprzez spełnienie obu poniższych warunków:
– akceptacji jej zapisów poprzez potwierdzenie zawarcia umowy
– płatność zaliczki w wysokości 30% ceny wyjazdu poprzez przelew lub płatność kartą w systemie Przelewy24.

Warunki płatności i anulacji

1. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika przed potwierdzeniem grupy:
– warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 10 kwietnia
– rezygnacja z wyjazdu dokonana przez uczestnika oznacza utratę wpłaconej przez niego zaliczki na rzecz VQ
2. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika po potwierdzeniu grupy:
– 70% ceny płatne do dnia 10 maja
– koszt anulacji do dnia 10 maja wynosi 30% ceny wyjazdu
– koszt anulacji od dnia 10 maja wynosi 100% ceny wyjazdu
3. Uczestnik może dokonać bezpłatnej zmiany nazwiska na bilecie lotniczym najpóźniej do dnia 30 lipca 2020. Po tej dacie zmiana
danych osobowych będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami określonymi przez przewoźnika lotniczego. Pozostałe warunki zmian
określają ogólne warunki uczestnictwa.
4. Uczestnik może zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu z AXA TUiR. O takim przypadku
uczestnik jest zobowiązany poinformować VQ natychmiast po zawarciu umowy na wyjazd i dokonaniu wpłaty zaliczki.

