
 

   Japonsko   
země úsměvů a vycházejícího slunce 

 

                        
         

                  Velká atraktivní speciální akce  

 

             Nový termín :    11. – 25.5.2020  (15 dnů/12 nocí !!!)      

   

     JAPONSKO je ostrovní země. Skládá se ze 4 hlavních ostrovů a cca 3.900  

     menších ostrovů, které se rozprostírají v oblouku dlouhém pře 3.000 km. Žije 

     zde 127 miliónů obyvatel, z toho cca 75% jich žije ve velkých městech. 

     Japonsko je velmi bohatá a rozvinutá země a má svou jedinečnou atmosféru, kterou 

     není možné zažít nikde jinde na světě. Na každém kroku se zde mísí supermoderní  

     technologie s nejstaršími tradicemi a k nejsilnějším dojmům každého návštěvníka  

     Japonska patří bezesporu perfektní služby, čistota, pohodlí a bezpečnost.  

        Mezi nejatraktivnější místa patří jak velkoměsta Tokio a Osaka. A dále také Nikko,  

     Okinawa, Kyoto, zasněžené vrcholky hory Mt.Fuji, národní park Hakone a další.   

     Pokud chcete v Japonsku najít nejhezčí pláže, nenajdete je nikde jinde, než na  

     jednom z nejjižnějších ostrovů Okinawa, kde se také nachází jedno z největších  

     akvárií na světě.     

        Japonsko je moderní země s vlastní tváří a je snem mnoha cestovatelů.    

 



     

     Program:                   

 

     1. den   11.5.2020      

     PRAHA – DUBAJ  

Odlet z letiště Václava Havla Praha do Dubaje kde přestoupíme na návazný let 

do Tokia. Přílet do Dubaje před půlnocí místního času. Letadlo: Airbus A 380 !!! 

                    

       2. den   12.5.2020      

      DUBAJ - TOKIO 

Odlet z Dubaje v 02:45 hod. Po příletu do Tokia (cca v 17:45 místního času), 

odbavení a přivítání na letišti následuje transfer do hotelu a ubytování.  

Večeře v místní restauraci.  

 

 

 
 

   
 
 
 
 



 

 

   

    3. den    13.5.2020      

    TOKIO 

Po snídani v hotelu začne prohlídka města a jejich kulturních památek. Kromě 

jiného navštívíme Tokyo St.Shopping at Ginza District, Tokio Skytree 

Observatory, Shibuya Crossing a další zajímavosti. 

Oběd v průběhu dne v místní restauraci.  

 

      

Po prohlídce návrat do hotelu. 

Večeře a noc v hotelu. 

 

 

 

 



 

 

4.den    14.5.2020      

TOKIO – NIKKO - TOKIO 

Po snídani v resortu je odjezd na celodenní výlet do oblasti Nikko. V průhěhu 
cesty navštívíme např. svatyni Nikko Toshogu, jezero Chuzenji, vodopády 
Kegon Falls, Hanyu a další. Oběd v místní restauraci v Nikko. 
 
 

 
 

  
 

    
 
Pozdě odpoledne návrat do hotelu. 

Večeře a noc v hotelu. 

 

 

 

 



 

5. den     15.5.2020                    

TOKIO – HAKONE & Mt.FUJI – FIVE LAKERS 

Po snídani a odhlášení se z pokojů následuje odjezd do Mt.Fuji. Cestou 

návštěva národního parku Hakone, projížďka lodí po jezeře Anshe.  

 

 

    

Oběd v místní restauraci v Lake Yamanaka. Odpoledne program pokračuje 

návštěvou Oshino Hakai, dále cesta lanovkou na Mt.Kachi Kachi, ze které je 

krásný výhled na Mt.Fuji a jezero Kawaguchi.   

   



   

Po skončení programu příjezd do hotelu a ubytování. 

Večeře v hotelu. 

 

 

6. den    16.5.2020  

Mt.FUJI - KYOTO 

 Po snídani odjezd na vlakové nádraží a cesta vlakem do Kyota. Oběd ve 
vlaku (formou balíčku). Po příjezdu začne prohlídka Kyoty návštěvou 
Arashiyama Bamboo Street a chrámu Kinkaku-ji (Golden Pavilion),  
 

  

Později odpoledne příjezd do hotelu a ubytování. 

Večeře v místní restauraci.    

 

 7. den    17.5.2020      

 KYOTO 

 Po snídani v hotelu následuje „City Tours“, Dopoledne je prohlída zámku Nijo, 

a Imperial Palace (císařský palác). 

   



Po obědě v místní restauraci vás čekají prohlídky chrámu Kiyomizu a svatyně 

Fushimi Inari.  

     

Po skončení prohlídky návrat do hotelu. 

Večeře v místní restauraci. 

 

 

     8. den    18.5.2020      

     KYOTO – NARA - OSAKA 

Po snídani a odhlášení se z pokojů odjezd z hotelu do Nara. Po příjezdu 

prohlídka chrámu Todaiji (Temple Todaiji Great Budha) a parku Nara Deer. 

          

     Poté následuje oběd v místní restauraci v Nara a po obědě odjezd do Osaky. 

     Po příjezdu do Osaky prohlídka hradu a návštěva Floating Garden Observa. 

 

         

 

 



 

 

         

        

 

       

     9. den    19.5.2020      

     OSAKA  

Po snídani v hotelu prohlídka hradu v Osace a oblasti Shinsekai Distric. 

 
 



  
 
Poté oběd v místní restauraci.  
Po obědě volný čas k nakupování v obchodní části – Dotombori Area. 
 

       

     Poté návrat do hotelu. 

     Večeře v místní restauraci.  

     

 

     10. den    20.5.2020      

     OSAKA – OKINAWA (Naha) 

     Snídaně v hotelu. V 11:00 hodin odjezd z hotelu na letiště 
     Cestou zastávka na oběd v místní restauraci. Po obědě pokračování cesty na    
     letiště a přelet na ostrov Okinawa. 
     Po příletu (kolem páté hodiny) následuje zastávka v centru města na     
     nejrušnější ulici, plné obchodů a restaurací "Kokusai Street", kde vás čeká  
     večeře ve specializované restauraci na steaky, která vám jistě přijde vhod. 

         
      
     Poté odjezd do nedalekého hotelu v Naha a ubytování. 

 
 



 

     11. den    21.5.2020      

     OKINAWA   

      Po snídani v hotelu odjezd na návštěvy Shuri Castle a Rice Wine Factory. 

         
 
     Poté se vydáme na cestu na opačnou stranu ostrova, kde nás čeká nejprve  
     oběd a následně vrchol dnešního dne. Návštěva největšího akvária v  
     Japonsku „Churaumi Akvarium“, kde budeme mít možnost vidět velké  
     množství nádherných živočichů, jejichž domovem jsou moře a oceány. K  
     největším exponátům patří dva žraloci velrybí, s délkou cca 7 metrů. Kromě  
     těchto obrů budete moci v několika akváriích, či bazénech obdivovat opravdu  
     mnoho dalších atraktivních podmořských živočichů. 
 

 
 

 
 



 
 

  
 
     Po prohlídce následuje transfer do resortu a ubytování. 
     Večeře v resortu. 
    

    

 

     12. den    22.5.2020      
     OKINAWA 

Po snídani v resortu je volný den a relax, který si jistě užijete po svém. 

  

   
   

     

 

 



     13. den     23.5.2020      
     OKINAWA  

 Po snídani v resortu je volný den a relax, který si jistě užijete po svém. 
 

           
 
     

 
 

      14. den     24.5.2020      
       OKINAWA – OSAKA  

   
. 

    



 
 
     Po snídani v resortu následuje dopolední odhlášení z pokojů. Odjezd 
  skupiny z resortu na letiště je ve 12 hodin a ve 14:30 hodin následuje přelet 
  do Osaky, odkud po přestupu následuje večer odlet s leteckou společností  
  Emirates do Dubaje.  
   Odlet z Osaky do Dubaje cca ve 22:00 hod.   

 

 

 

      15.den     25.5.2020      
       DUBAJ - PRAHA    

Po příletu do Dubaje přestup na let do Prahy. Letadlo: Airbus A 380 !!! 

       
 

      Přílet na letiště Václava Havla je plánován cca na 12:45 hod. 

. 

 

 

 

 

 

*  změna programu vyhrazena 

    
 
 
 
 

 



    Ubytování a kategorie:                           

     

 

    TOSHI CENTER HOTEL 4*                                                     Tokio 

     

        

       

 

 

 



 

    FUJI VIEW HOTEL KAWAGUCHIKO 4*+                       Kawaguchiko 
 

 

   

             

     

 

 



    KYOTO CENTURY HOTEL  5*                                                      Kyoto 

           
. 

               

            

        

 



      MONTEREY GRASMERE HOTEL 4*+                                           Osaka        

       

         

         

          



      CROWNE PLAZA HARBORVIEW  5*                Okinawa - Naha  

        

          

          

        

 



          SHERATON OKINAWA SUNMARINA RESORT 5*              Okinawa  

         

           
. 

                  

             

   
                                                                                                                                                                                * změna ubytování vyhrazena      

 



        Vysoká kvalita služeb !!!  ** Vysoká kvalita služeb !!! 
      bohatý atraktivní program, velmi kvalitní ubytování (kat.4-5*), plná penze (dle programu) 

        ( kvalitní transfery * rychlovlak „Shinazen“ * lanovka u Mt.Fuji * plavba lodí po jezeře (u Mt.Fuji) * 

         vnitrostátní přelety * gastronomické speciality v jednotlivých lokalitách * mez. lety s Emirates ) 

     Běžná prodejní cena: 147.760,-Kč/os  (134.340,-Kč + 13.420,-Kč (veškeré let.popl.)  

           
        .                                                                                                                                                                      .                                                                                                                                                                    
 

   Speciální vánoční a novoroční sleva 18.780,-Kč/osoba !!!   
 
  

:    Speciální vánoční a novoroční cena :  :                  
:                                                                                                                   :                                                            
.           128.980,-Kč/os          .  
 115.560 + 13.420,-Kč - veškeré let.poplatky (let. a bezp.taxy + pal.příplatek)..   

                                      

 

Speciální vánoční cena platí pouze do vyprodání míst, nejpozději však do 15.1.2020 !!!                                                                                                     

 

 

 

        Cena zahrnuje: 
        - mezinárodní leteckou přepravu s kvalitní leteckou společností Emirates  

                          ( lety Praha – Dubaj – Praha  s dvoupatrovým Airbusem A 380 !!! ) 

      - vnitrostátní přelety    Osaka - Okinawa - Osaka 

      - cesta rychlovlakem Shikanzen  Mtishima St. - Kyoto St. 

      - veškeré letištní poplatky (letištní taxy, bezpečnostní taxy a palivový příplatek)  

      - ubytování:  ve dvoulůžkových pokojích na 12 nocí !!!  

                            ve velice kvalitních hotelech/resortech kategorie 4* a 5* !!!  

      - stravování: po celou dobu poznávací části plná penze !!!  

                            pouze při závěrečné relaxační části (pobyt u moře) 2x polopenze  

      - program dle itineráře  (včetně jízdy lanovkou a plavbou lodí po jezeře – u Mt.Fuji) 

      - veškeré transfery - dle programu       

      - veškeré vstupy - dle programu 

      - český průvodce po celou dobu zájezdu     

 

      Cena nezahrnuje: 
       - pojištění (včetně pojištění proti stornu) – na přání zajistíme 

       - zpropitné    

*     Zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

*     Velikost skupiny je omezena kapacitou poskytovaných služeb. 

 
                                                        *  Každá speciální akce se uskuteční při účasti minimálního počtu 10 osob 

 

 



 


