1-denní Kjóto

Navštivte s námi nejvýznamnější památky Kjóta. Města plného japonské historie a kultury. Města
tisíce chrámů, svatyní a krásných zahrad. Města, ze kterého si odnesete ty nejhezčí vzpomínky. V
rámci jednodenního výletu autobusem navštívíte hrad Nidžó, proslulý pro své skřivánčí podlahy,
dále Zlatý pavilon (Kinkakudži) či Císařský palác. Po obědě v japonském stylu Vás bude čekat
proslulá svatyně Fušimi Inari s několika tisíci branami torii, Sandžúsangendó nebo chrám
Kijomizudera. Po skončení výletu možnost transferu k vybraným hotelům v Kjótu.
Místo: Kjóto
Délka výletu : 8:30 – 18:30
Odjezd: celoročně dle aktuální obsazenosti (kromě svátků a mimořádných událostí)
Cena : od 3 100 Kč (ceny se mohou měnit v závislosti na kurzu JPY-CZK)

Itinerář
8:30 h sraz. Následuje přejezd k hradu Nidžó a Zlatému pavilonu. Poté přejezd k Císařskému paláci.
Po obědě svatyně Fušimi Inari, Sandžúsangendó a navečer chrám Kijomizudera. Konec výletu mezi
17:30 – 18:30 h.
Minimum účastníků: 1 osoba
V ceně: anglicky hovořící průvodce, oběd, doprava a vstupy

Bambusový háj & Arašijama + oběd na lodi
jakatabune

Náš výlet Vás zavede do krásné čtvrti Kjóta zvané Arašijama. Podíváte se na chrám Tenrjúdži a cesta
Vás zavede také do vyhlášeného bambusového háje. A abyste neměli poznávání málo, půjdete se také
podívat k chrámu Džódžakkódži a k mostu Togecukjó. Poté na Vás čeká oběd na lodi jakatabune.
Místo: Kjóto
Délka pobytu: 8.40 – 13.00
Začátek: sraz v hotelu New Miyako
Cena: od 3 150 Kč (cena se může měnit v závislosti na kurzu JPY-CZK)

Itinerář
Sraz je ráno u hotelu New Miyako. Odsud se přesunete pěšky do stanice Kjóto a budete pokračovat
do stanice Saga-Arašijama. Pěšky navštívíte chrám Tenrjúdži a poté přejedet k bambusovému háji.
Následuje Džódžakkódži a most Togecukjó a od 12 h oběd na lodi jakatabune.
Minimum účastníků: 2 osoby
V ceně: anglicky hovořící průvodce, doprava, oběd na lodi, vstupy

Fušimi Inari & ochutnávka sake

Zajděte se s námi podívat do městečka Fušimi, kde se nachází několik významných palíren. Navštivte
známé muzeum sake a dopřejte si jeho ochutnávku. Závěrem se také zajdete podívat na jednu z
nejznámějších svatyní v Kjótu – Fušimi Inari. Ta je pověstná svými několika tisíci branami torii.
Místo : Kjóto
Délka výletu : 9:00 – 13:00, vždy pondělí a čtvrtek (kromě svátků a mimořádných událostí)
Odchod: od hotelu New Miyako
Cena : od 2 100 Kč (cena se může měnit v závislosti na kurzu JPY-CZK)

ITINERÁŘ
Tento půldenní výlet začíná u hotelu New Miyako, odkud se pěšky přesunete do stanice Kjóto.
Vlakem budete pokračovat do stanice Momojamagorjó-mae. Navštívíte muzeum Gekkeikan Okura
Sake, ochutnáte sake a poté se vlakem přesunete ke svatyni Fušimi Inari.
Minimální počet účastníků: 2 osoby
V ceně: anglicky hovořící průvodce, vstupné a jízdné

Hirošima & Mijadžima

Navštivte s námi ostrov Mijadžima, na kterém se nachází slavná svatyně Icukušima (světové
dědictví UNESCO). Její součástí je velká brána torii, ke které se lze při odlivu dostat bosou nohou.
Dále budete mít příležitost navštívit místo neštěstí 2. světové války – Hirošimu. Součástí prohlídky
bude Mírový park s muzeem a Atomový dóm.
Místo: Hirošima, ostrov Mijadžima
Datum: celoročně dle aktuální dostupnosti
Odjezdová místa: Hirošima, Kjóto, Ósaka
Cena: z Hirošimy: od 3 500 Kč, z Kjóta či Ósaky: od 8 500 Kč (cena se může měnit v závislosti na
kurzu JPY-CZK)

ITINERÁŘ
Začátek v 10:30 h v hotelu Granvia Hiroshima (v případě odjezdu z Ósaky či Kjóta sraz v 8 h ráno a
přejezd vlakem do Hirošimy). Autobusem a trajektem se přesunete na ostrov Mijadžima, kde
navštívíte svatyni Icukušima. Pauza na oběd (není v ceně) a přesun do Hirošimy. Návštěva Mírového
parku a muzea a dále Atomového dómu. Ukončení kolem 18 h na stanici Hirošima (případně ještě
přesun do Kjóta či Ósaky).
V ceně: doprava, vstupy, anglicky mluvící průvodce
Minimální počet účastníků: 2 osoby

Hrad Himedži & most Akaši Kaikjó – po
stopách světového dědictví

Láká Vás návštěva hradu Himedži, který je zapsán do světového dědictví UNESCO? A co takto
výlet spojit s návštěvou nejdelšího vistuého mostu na světě – Akaši Kaikjó. Odjezd na tento výlet
je možný pouze z Kjóta.
Místo : hrad Himedži, most Akaši Kaikjó
Délka výletu : 8:40 – 17:30
Odjezd: celoročně, vždy pondělí, středa a pátek
Cena : 4 400 Kč (cena se může měnit v závislosti na kurzu JPY-CZK)

ITINERÁŘ
Skvělý celodenní výlet za hranice města. Krásný a nedobytný hrad Himedži, spolu s návštěvou
nejdelšího visutého mostu na světě Akaši.
Odjezd ze stanice Kjóto do stanice Himedži, pěší procházka k hradu, prohlídka hradu Himedži.
Oběd (japonsko-evropský buffet). Přejezd k mostu Akaši, procházka prosklenou částí . Odjezd zpět
do Ósaky.
Minimum účastníků: 2 osoby
V ceně: anglicky hovořící průvodce, oběd, doprava, vstupy

Kjóto & Nara – celodenní výlet za historií

Navštivte s námi nejvýznamnější památky Kjóta a Nary – včetně těch, které jsou zapsány ve
světovém dědictví UNESCO. Dopřejte si celý den ve dvou historicky velmi významných městech –
Kjóto a Nara Vás jistě nadchne a pohltí svou krásou, historií i bohatou kulturou. Tento výlet patří
dlouhodobě k bestsellerům.
Místo: Kjóto
Délka výletu : 8:30 – 19:30
Odjezd: celoročně dle aktuální obsazenosti (kromě svátků a mimořádných událostí)
Cena : od 3 450 Kč (cena se může měnit dle obsazenosti a kurzu JPY-CZK)
(cena se může měnit v závislosti na kurzu JPY-CZK)

Itinerář
Celodenní výlet začne na stanici Kjóto. Postupně se podíváte k hradu Nidžó, Zlatému pavilonu
(japonsky Kinkakudži) a do Císařského paláce (kromě pondělků). Následuje oběd, po kterém se
přesunete autobusem do Nary, kam zamíříte ke svatyni Kasuga Taiša a chrámu Tódaidži, který je
proslulý svou velkou sochou Buddhy. Výlet je ukončen ve Vašem hotelu v Kjótu.
Minimum účastníků: 1 osoba
V ceně: anglicky hovořící průvodce, oběd, doprava a vstupy

Nara & Udži

Váš výlet začne v malém městečku kousek od Kjóta zvaném Udži. Toto město známé pro své čajové
plantáže je také domovem chrámu Bjódóin, který je zapsán do světového dědictví UNESCO.
Budete se také moci na vlastní kůži zúčastnit čajového obřadu (pouze zrychlená, 20ti minutová
verze) a poznat tak blíže kulturu Japonska. Následuje návrat do Kjóta, kde Vás čeká oběd. Odpoledne
zamíříte do Nary, podíváte se ke svatyni Kasuga Taiša či slavnému chrámu Tódaidži.
Místo : Udži, Nara
Délka výletu : 8:30 – 19:30
Cena : 4 000 Kč (cena se může měnit v závislosti na kurzu JPY-CZK)
Tento výlet se koná pouze do listopadu 2019

Itinerář
Váš výlet začne v hotelu New Miyako, odkud se pěšky přesunete do stanice Kjóto a vyrazíte směr
Udži. Navštívíte most Udži (jeden z nejstarších dochovaných mostů v Japonsku), park Nakanošima
a poté zakusíte čajový obřad. Poté se přesunete k chrámu Bjódóin. Poté přesun zpět do Kjóta, kde na
Vás čeká oběd. Odpolední výlet do Nary bude probíhat autobusovou dopravou. Podíváte se k chrámu
Tódaidži a svatyni Kasuga Taiša. Následuje krátká zastávka v největším obchodě se suvenýry v Naře
a poté odjezd zpět do Kjóta. Řidič Vás vysadí u Vašeho hotelu v Kjótu.

Ranní Kjóto

Míříte do Kjóta poprvé a nejste si jisti, kam se vydat a na jaké památky byste se měli podívat? Tak
pojďte s námi. S naším výletem se podíváte na unikátní hrad Nidžó a také ke slavnému Zlatému
pavilonu (Kinkakudži). Navíc se podíváte do Císařského paláce v Kjótu (Pokud bude zavřeno,
náhrada je svatyně Kitano-tenmangú).
Místo: Kjóto
Délka výletu: 8:30 – 13:00
Datum konání: celoročně (dle aktuální obsazenosti)
Cena: od 1 550 Kč (cena se může měnit v závislosti na dostupnosti a kurzu JPY-CZK)

Itinerář
Sraz na stanici Kjóto (AVANTI Sunrise Tours Desk). Dále přesun autobusem k hradu Nidžó,
Zlatému pavilonu a Císařskému paláci. Výlet končí opět na stanici Kjóto.
Minimum účastníků: 1 osoba
V ceně: anglicky hovořící průvodce, doprava autobusem, vstupy

Tradiční představení maiko & večeře ve stylu
kaiseki

S tímto zážitkem budete mít možnost podívat se na taneční představení maiko (maiko je učednice na
gejšu). Po představení se s ní také můžete na památku vyfotit. Po tanečním vystoupení ochutnáte tzv.
kaiseki – japonské tradiční vícechodové menu, připravené ze sezónních ingrediencí. Toto kaiseki
menu je připravováno v kjótském stylu a určitě potěší všechny gurmány.
Místo: Kjóto
Délka výletu : 17:30 – 20:30, vždy pondělí, středa a pátek
Odjezd: odjezd od Vašeho hotelu v Kjótu do Kyoto Handicraft Center taxíkem
Cena: 3 300 Kč

Itinerář
Okolo 17:30 odjezd od Vašeho hotelu v Kjótu taxíkem a příjezd do centra. Po příjezdu na Vás čeká
taneční představení maiko, v rámci kterého si maiko vybírá z řad diváků a ten se pak může na
představení účastnit. Po ukončení představení budete mít možnost pořídit fotky s maiko a poté na Vás
již čeká kaiseki – vícechodová večeře v japonském stylu. Poté návrat taxíkem do hotelu.
Minimum účastníků: 2 osoby
V ceně: anglicky hovořící průvodce, večeře (bez pití), vstupy a jízdné

