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Japán 
Japán legszebb tájain 

2018. szeptember 23 – október 4. 
12 nap/9 éj  

 

 
 
 
 

1.nap Budapest > Tokió 

Elutazás a délutáni órákban az Emirates légitársasággal, átszállás Dubaiban, majd indulás 
Tokióba.  
 

2.nap Tokió 

Érkezés Tokióba, mely nemcsak Japán fővárosa, hanem császári székhely, politikai, gazdasági 
központ is. A város lakosainak száma 13 millió, vonzáskörzeteivel 40 millió. Transzfer a 
szállodába, majd pihenés. 
 
Szállás: Tokió ( 3 éj ) 
 

3.nap Tokió 

Egész napos autóbuszos városnézésünk során felkeressük a főváros legszebb látnivalóit. 
Megtekintjük a Császári Palota bejáratánál elhelyezkedő Nidzsú-hidat, valamint az Asakusa 
negyedet, mely Tokió azon kerülete, ahol még felfedezhetőek a régi polgári épületek. Az 
Asakusa egykor híres szórakozó negyed volt és itt találjuk a Sensoji templomot is, mely Tokió 
legfontosabb buddhista temploma. A templom mellett kedvünkre válogathatunk a Nakamise 
bevásárló utca szuvenírboltjainak végtelen kínálatából. Ezután felkeressük a nyüzsgő Shibuya 
kereszteződést, a Meiji szentélyt, a Shinjuku kerületet, ahol a városháza ikertornyaiból 
megcsodáljuk Tokiót felülről. 
 
Szállás: Tokió 



 
 

2 

 
 
 
 

4.nap Tokió > Kamakura > Yokohama 

Szabad program Tokióban, vagy fakultatív kirándulás helyi tömegközlekedéssel Kamakurába 
és Yokohamába. Kamakura Tokiótól mintegy egy órányira található, és a 12-13. században 
Japán fővárosa volt. A város jelképe a Nagy Buddha szobor, mely impozáns látvány a 12 
méteres magasságával és a 100 tonnás súlyával. A Hasedera-templom a 11 arcú Kannon 
szoborral a város másik látványossága. Miután nézelődünk kicsit a sétálóutcában is, elindulunk 
Yokohamába, az ország második legnagyobb városába, ahol Japán legnagyobb kínai kolóniája 
él.  
 
Szállás: Tokió 
 

 

5.nap Tokió > Fudzsi-hegy > Hakone 

Ma elhagyjuk a fővárost, és buszunkkal a Fuji nemzeti Parkba igyekszünk. Japán legmagasabb 
hegye (3776 m) szeszélyes, akár egy hölgy, és csak tiszta időben mutatja meg magát teljes 
szépségében. Erdők, gazdag növényvilág, valamint híres gyógyforrások teszik emlékezetessé 
ezt a kirándulást.  A festői szépségű Kawaguchiko- tónál ellátogatunk a Chureito Pagodához, 
Hakoneban pedig az Ashi tavon hajókázunk. 
 
Szállás és vacsora : Hakone, egy hagyományos, japán ryokan szálláson (1 éj) 
 
 

6.nap Hakone > Hiroshima 

Ma kipróbáljuk a  híres Shinkansen vonatot, mellyel Hirosimába utazunk. 
Érkezés után gyalogosan és helyi közlekedéssel keressük fel az 1945. augusztus 6-i atombomba 
támadás  emlékhelyeit. Megtekintjük a robbanás után egyedüliként megmaradt épületet, a 
Hiroshima Dómot, a Béke Emlékparkot, valamint a tragédiáról készült felvételek és tárgyi 
emlékek gyűjteményét az Béke  Emlékmúzeumban. 
 
Szállás: Hirosima (1 éj) 

 
 

7.nap Hiroshima > Miyajima > Kiotó 

Délelőtt a Hirosimából az egy órás vonatozással és néhány perces hajózással elérhető 
Miyajima szent szigetére látogatunk, ahol Japán egyik leghíresebb sintó szentélye, az 
Itsukusima áll. Szintén megtekintjük a világhírű sintó kaput, mely dagálykor a tengerben áll, 
apálykor pedig száraz lábbal is elérhető. Délután ismét Shinkansen vonatra szállunk és Kiotóba 
utazunk.  
 
Szállás: Kiotó ( 4 éjszaka ) 
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8.nap Kiotó 

Egész napos buszos városnézés során ma megismerkedünk Kiotó számtalan látnivalójával. 
Felkeressük a Kiyomizudera templomot, mely 16 szentélyt foglal magában. Ez a templom a 
hegyoldalba vájt, faállványzatra épített balkonjáról is híres, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik 
Kiotóra. Ezután az ezerkarú Kannon bódhiszattvának szentelt Sanjusangendo templomba 
látogatunk. UNESCO Világörökség a híres Nijo kastély, mely a XVII. században Tokugawa  sógun 
által építtetett, palotákból, vizes árkokból és kertekből álló védelmi rendszer. A nap utolsó 
programjaként megtekintjük Kiotó ékét, a XIV. századi Aranytemplomot. 
 
Szállás: Kiotóban 

 
 

9.nap Kiotó 

Délelőtt helyi közlekedéssel folytatjuk a városnézést az Arashiyama negyedben. Bebarangoljuk 
a mesébe illő Sagano Bambuszerdőt, megtekintjük a Tenryu-ji templomot, majd a Togetsukyo 
hídon átkelve indulunk vissza Kiotóba. Délután szabadprogram. 
Fakultatív program: Shabu-Shabu vacsora, Maiko bemutatóval  
 
Szállás: Kiotó 

 
 

10.nap Kiotó > Nara > Kiotó 

Ma is tömegközlekedéssel utazunk Kiotó egyik leglátogatottabb szentélye, a Fushimi Inari-
taisha felé  A nagyszentélyt Inari, a rizs istene előtti tiszteletből állították a VIII. században, 
jelenleg Japán 40 000 Inari-szentélyének legfontosabbika. A szentély az egyik leglátványosabb 
pontja utunknak, ahol több ezer torii,vagyis sintó kapu áll egymás mellett utat mutatva a 
zarándokoknak a hegy teteje felé. Tovább megyünk Narába, ahol megtekintjük a csodálatos 
Todai-ji templomot, ahol a Nagy Buddha szobor is található, és a Kasuga Taisha szentélyt, mely 
többek között számtalan kőlámpásáról is híres. Mindeközben kellemes sétát teszünk a Nara 
Parkban, amely a sintó istenek küldötteinek, az őzeknek ad otthont. 
 
Szállás: Kiotó 

 
 

11.nap Kiotó > Oszaka 

A mai napon autóbusszal Oszakába kirándulunk. Dotonbori egyike Oszaka legnépszerűbb 
turista célpontjainak, hatalmas utcák, neonfények, nyüzsgő sokadalom és ezer étkezési 
lehetőség csalogatja a látogatókat. Majd Oszaka várkastélya felé vesszük az utunkat, melyet 
eredetileg 1583-ban építettek, elkészültekor ez volt a legnagyobb kastély japánban. Ma a 
kastély 20. századi rekonstrukciója áll, mely így is a város fő látványossága és ékessége. 
Túránkat az Umeda Sky Building Floating Garden kilátójának megtekintésével folytatjuk, 
ahonnan csodálatos kilátás nyílik a városra. Szabadidő, majd transzfer a repülőtérre. 

 

12.nap Dubai > Budapest 

Érkezés a déli órákban Budapestre. 
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Részvételi díj *  790.000 Ft/fő 

Egyágyas felár 100.000 Ft/fő 
 

*A részvételi díj minimum 14 fő esetén érvényes.  
10 fő esetén +110.000 Ft/fő felár! 

*A programban feltüntetett árak 1 USD = 275 FT árfolyamig érvényesek 
 
 

A részvételi díj tartalmazza 

repülőjegy 

elhelyezés 3* szállodákban, reggelivel, 1 éj egy ryokanban 

   belépők a programban meghirdetett látnivalókhoz 

   7 napos, másodosztályú JR PASS vasútbérlet 

   közlekedés a program szerint bérelt busszal, vagy tömegközlekedéssel 

   belépők 

magyar nyelvű idegenvezető, csoportkísérő  

 
 
 

A részvételi díj nem tartalmazza/fő 

illeték kb.160.000 Ft 

storno biztosítás, BBP  

egyéni kiadások, borravaló  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


