Fudži & park Hakone

Chtěli byste se podívat na jednu z nejznámějších atrakcí Japonska – horu Fudži? S naším jednodenním
výletem z Tokia se Vám tento sen podaří. Dostanete se až na 5. stanici hory Fudži a když bude pěkné
počasí, budete mít odsud nádherný výhled na okolí. Navíc se také projedete loďkou po jezeře Aši a
podíváte se lanovkou na horu Komagatake. To vše zvládnete během jednoho dne a večer se zase můžete
vrátit do Tokia a pokračovat v poznávání.
Místo: Fudži, Hakone
Délka pobytu: 08.00 – 20.30
Odjezd: celoročně dle aktuální dostupnosti (vyjma svátků a mimořádných událostí)
Cena: 3 200 Kč (cena se může měnit v závislosti na aktuálním kurzu JPY-CZK)

Itinerář:
Odjezd z 15ti míst v Tokiu (př. Roppongi, Šindžuku, Šibuja, Ikebukuro či Ginza). Poté příjezd na 5.
stanici hory Fudži. Následuje oběd. Odpoledne projížďka po jezeře Aši a dále lanovkou na horu
Komagatake. Poté odjezd zpět do Tokia, končí se ve stanici Ginza nebo Šindžuku.
Minimum účastníků: 1 osoba
V ceně: anglicky hovořící průvodce, oběd, doprava a vstupy

Fudži, Ošino Hakkai a vodopády

Navštivte místa, která jsou součástí světového dědictví hory Fudži. Kromě samotného výjezdu až na
5. stanici této majestnátné hory navštívíte také vesničku Ošino hakkai. Zde se nachází 8 jezírek, kam
přitéká rozpuštěný sníh z hory Fudži. Díky přírodním podmínkám je voda křišťálově čistá, můžete se
tu tím pádem napít a ochutnat tak vodu přímo z Fudži. Kromě toho se vydáte na prohlídku vodopádů
Širaito a ke svatyni Fudžisan Hongú Sengen, která je zvlášť na jaře velmi kouzelná, když je obklopena
sakurami. Celým výletem Vás bude provádět zkušený anglicky mluvící průvodce.
Místo: Fudži, Ošino Hakkai, vodopády Širaito
Délka pobytu: 8.00 – 19.30 h
Odjezd: celoročně dle aktuální dostupnosti (vyjma svátků a mimořádných událostí) – vždy úterý,
čtvrtek, sobota a neděle
Cena: 2 050 Kč (cena se může měnit v závislosti na aktuálním kurzu JPY-CZK)

Itinerář:
Odjezd ráno z Tokia (Keio Plaza Hotel). Autobusem přesun na 5. stanici hory Fudži. Poté následuje
opět autobusem přesun do Ošino hakkai, kde si budete moci vychutnat oběd (v tradiční krabičce
obentó). Poté návštěva vodopádů Širaito a svatyně Fudžisan Hongú Sengen. Navečer návrat do Tokia.
Konec výletu u stanice Šindžuku mezi 18:30 – 19:30 h.
Minimum účastníků: 1 osoba
V ceně: anglicky hovořící průvodce, oběd, doprava

1-denní výlet do Nikkó a do Edo Wonderland
(nindžové)

Pojeďte s námi navštívit Nikkó a slavnou svatyni Tóšógu. mauzoleum slavného vládce Japonska –
Tokugawy Iejasua. Svatyně je také součást světového dědictví UNESCO. Kromě toho navštívíte
zábavní park Edo Wonderland. Tento tematický park Vás vezme do 17. století do období Edo (1600 –
1868), období válčících samurajů.
Místo: Nikkó (svatyně Tóšógu), Edo Wonderland
Délka výletu : 8:15 – 21:00
Odjezd: celoročně dle aktuální dostupnosti (vyjma svátků a mimořádných událostí)
Cena : 3 400 Kč (cena se může měnit v závislosti na aktuálním kurzu JPY-CZK)

Itinerář
Celodenní výlet začíná u hotelu Keio Plaza, odkud se přesunete na stanici Hamamacučó. A poté už
zamíříte autobusem směr Nikkó. Nejprve se podíváte ke svatyni Tóšógu, zapsané na seznamu
světového dědictví UNESCO. Dále se autobusem přesunete do Edo Wonderland. Návrat do Tokia ve
cca 21 h. Až ke svatyni Tóšógu Vás bude provázet anglicky mluvící průvodce.
Minimum účastníků: 1 osoba
V ceně: anglicky mluvící průvodce po svatyni Tóšógu, doprava autobusem, vstupné do Edo
Wonderland

Kawagoe („Malé Edo“) – pěší výlet

Edo = dřívější název Tokia. Kawagoe je ukázkou toho, jak vypadala města v období Edo (Tokugawa,
1600-1868). S anglicky mluvícím průvodcem pojedete vlakem do Kawagoe a odsud si pěšky projdete
všechny významné památky – chrám Kitain, svatyni Hikawa, Kašija jokočó – malou uličkou plnou
obchůdků se sladkostmi, čtvrť se starými obchodními domy a skladišti. Výlet ukončen na nádraží v
Kawagoe. Odsud budete pokračovat sami zpět do Tokia.
Místo: Kawagoe
Délka výletu: 8:00 – 14:00 h
Odjezd: celoročně (vyjma svátků a mimořádných událostí) vždy úterý, pátek a neděle
Cena: 1 990 Kč (cena se může měnit v závislosti na aktuálním kurzu JPY-CZK)
Minimum účastníků: 1 osoba
V ceně: anglicky hovořící průvodce, jednosměrné jízdné na vlak Šindžuku -> Kawagoe, jízdné na
Koedo loop bus, vstupy

Nikkó a vodopády Kegon

Jste v Tokiu a láká Vás podívat se do Nikkó? Pak je náš jednodenní výlet přesně pro Vás. Zavedeme
Vás na místo světového dědictví UNESCO. K slavné svatyni Tóšógu, kde se nachází mauzoleum
Tokugawy Iejasua, velkého vládce Japonska v období Tokugawa. Dále zamíříte za přírodou k jezeru
Čúzendži a vodopádům Kegon. Nenechte si ujít tuto krásu.
Místo: Nikkó, jezero Čúzendži a vodopády Kegon
Délka výletu : 8:00 – 19:30
Odjezd: celoročně dle aktuální dostupnosti (vyjma svátků a mimořádných událostí)
Cena : 3 350 Kč (cena se může měnit v závislosti na aktuálním kurzu JPY-CZK)

Itinerář
Celodenní výlet začíná u hotelu Keio Plaza, odkud se přesunete na stanici Hamamacučó. A poté už
zamíříte autobusem směr Nikkó. Nejprve se podíváte ke svatyni Tóšógu, poté následuje oběd v
japonském stylu. Odpoledne zamíříte k jezeru Čúzendži a vodopádům Kegon. Příjezd ve večerních
hodinách na Šindžuku.
Minimum účastníků: 1 osoba
V ceně: oběd, vstup do svatyně Tóšógu, anglicky mluvící průvodce, doprava a vstupy

