
Japonia
W KWITNĄCEJ WIŚNI

TERMINY WYPRAWY
25.03-08.04.2020

+ opcja Okinawa 07-11.04.2020



                                

● Tokio/Kioto/Osaka/Hiroszima/Nikko/Nara/Jokohama/Fukuoka

●

Shimbashi/Shibuja/Shinjuku/Kabukicho/Akihabara/Roppongi/Harajuku/Asakusa

●  wieczór Karaoke

● Imperial Palace

● Tokio Skytree (opcja)

● architektury Japonii

● Senso-ji/Meiji Jingu/Sanjusangendo/Kiyomizudera/

Hasedera/Honganji/Hozenji/Kofuku-ji/Todaiji

● TeamLab Borderless Digital Museum

● targu rybnym Tsukiji

●  góra Fuji

●  sushi, ramen, gyoza, wołowina wagyu

● źródłach onsen

● Wielki Budda Daibutsu

● spotkanie z gejszami dzielnicy Gion

● Nijo Castle, Złoty Pawilon, bambusowy las Arashijama

●  jeleni w Nara Park

● Zamku Białej Czapli - Himeji

● Peace Memorial Park i kopuła A-Bomb

● Miyajima i pływająca brama Torii

● Seto Inland Sea

●  sake w browarze Kamotsuru

●  Fukuoka Castle Sakura Festiwal

● hotelu kapsułowym 

● - odpoczynek na Okinawie (opcja)

Główne atrakcje wyprawy do japonii
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wielowiekowa tradycja i dalekowschodnia kultura idealnie korelują z 

niesamowitym postępem technologicznym

Japonia – zapisana chińskimi znakami kanji oznacza Kraj Wschodzącego Słońca

Krajobraz tego 

wyjątkowego kraju to prężnie rozwijające się, nowoczesne metropolie oraz 

malownicze prowincje, w których czuć ducha starych czasów. 

niejednokrotnie zdziwi Was widok 

tysiącletniej świątyni w otoczeniu nowoczesnych budowli

Japończycy nigdy nie pracują za dużo

znaczna większość wpatrzona 

jest w ekrany swoich smartfonów, tabletów bądź konsoli gier

Oscar Wilde kiedyś powiedział: 
„Tak naprawdę cała ta Japonia jest czystym wymysłem. 
Nie ma ani takiego kraju, ani takich ludzi”. 
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Jednym z 

najważniejszych jest sakura czyli wiśnia. 

 Buddyjska wykładnia Hanami jest bardzo 

symboliczna. Radosne kwitnienie, po chwili obsypywanie się płatków na 

ziemię i zapomnienie jest metaforą ludzkiego życia. 

Japonia jest tak fascynującym i osobliwym krajem, że można byłoby o niej 

pisać bez końca.

technologiczny pionier, gejsze, kimona, karaoke, kaligrafia, origami, 

herbata, manga, sushi czy kultura dystansu.

 komunikacja 

publiczna: pociągi i metro. 

spóźnienia na poziomie 36 sekund



małej dygresji 

na temat jedzenia Japonia to kulinarny raj!

będziemy kosztować tych pyszności począwszy od sushi, ramenu, onigiri, 

giozy, yakitori, takoyaki, okonomiyaki, matchy, mochi, udonu 

w hotelach, między innymi w 

kapsułowych.

To czas poznawania obcej kultury, religii i obyczajów, 

zawiązywania nowych znajomości lub przyjaźni na lata, smakowania 

lokalnych przysmaków, podziwiania trochę innej przyrody i wreszcie 

przeżywania wspólnych emocji

6



7

Legal Nomads. The Adventure Begins

Więcej filmów z naszych 
podróży na Vimeo

https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
http://www.youtube.com/watch?v=fwqcARLK7mI
http://www.youtube.com/watch?v=fwqcARLK7mI
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Więcej filmów z naszych 
podróży na Vimeo

https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
http://www.youtube.com/watch?v=dTB_e_LkLTo
http://www.youtube.com/watch?v=dTB_e_LkLTo
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DZIEŃ 1 LECIMY DO Japonii!
Czekają nas niezapomniane wrażenia i fascynujące przygody. 

poinformujemy, jak przygotować się do 

wyprawy, co zabrać ze sobą, aby czuć się bezpiecznie i komfortowo



Japonia w liczbach
13 915 km

377 972 km² 

125 590 mln

japoński

16-20 st. C

80%

jen
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DZIEŃ 2 Przywitanie z Japonią
Przez 

kolejne dni będziemy odkrywać Tokio. To stolica i jednocześnie największe miasto w kraju. To 

wizytówka nowoczesnej i futurystycznej Japonii

 

największą na świecie

najprężniej rozwijających się miast w wielu dziedzinach jak biznes, finanse, technologia czy 

kultura

Przez okrągły rok można podziwiać dzieła największych artystów, malarzy, rzeźbiarzy, 

fotografów, projektantów czy muzyków. 

Tokio jest rajem dla miłośników jedzenia – ma więcej gwiazdek michelin niż 

jakiekolwiek inne miasto na świecie
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Zaczynamy od dzielnicy Shimbashi - to biznesowo-rozrywkowe centrum Tokio.

 (opcja) Mierzy 634 m co czyni ją najwyższą 

budowlą w Japonii.

Sąsiadująca dzielnica Shibuya jest jedną z 

najbardziej kolorowych i ruchliwych dzielnic Tokio

słynny pomnik psa Hachiko

Jest ozdobione neonowymi reklamami i gigantycznymi ekranami wideo. W godzinach szczytu, 

podczas jednej zmiany świateł przelewa się przez nie ok. 2500 pieszych

Gdy miasto 

pogrąży mrok udamy się do dzielnicy Shinjuku. 

skupisko okazałych drapaczy chmur jak Mode Gakuen Cocoon Tower, Tokyo Metropolitan 

Government Building, czy Shinjuku Center Building

funkcjonuje w niej ponad 4000 placówek handlowych

niezliczona ilość sklepów, restauracji, 

barów, kawiarni Manga, psychodelicznych salonów Pachinko i miłosnych hoteli
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DZIEŃ 3 Oblicza stolicy 
spacerem po przepięknym Hibyja Park, 

który zajmuje obszar 16 ha

Jest domem dla ok. 500-letniego drzewa Ginkgo i słynie ze wspaniałych koncertów na świeżym 

powietrzu.

dzielnicy Chiyoda, gdzie znajduje się główna rezydencja cesarza Japonii 

piękne tereny zielone, stawy i ogród 

japoński

 pora na wrażenia wizualne

kolektyw artystyczny 

TeamLab złożony z animatorów, programistów, architektów, matematyków i projektantów

ponad 500 komputerów i 470 projektorów w specjalnie zaprojektowanej przestrzeni

przyjrzymy się jednemu z 

najważniejszych dworców kolejowych na terenie aglomeracji tokijskiej
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shintoistycznej świątyni Meiji Jingu

Miejsce kultu cesarza Meiji, który otworzył Japonię na świat, 

wprowadzając ją w nowoczesność

wiecznie zielonego lasu iglastego, w którym rośnie 120 tys. drzew

Harakuju to mekka 

ludzi młodych, na co dzień przymuszanych do noszenia mundurków szkolnych

przenosimy się do dzielnicy Akihabara 

zwanej również elektrycznym miastem

Kiedy rynek gier komputerowych, mangi i anime gwałtownie 

się rozwinął pojawili się nowi konsumenci – fani japońskiej pop kultury zwani otaku, 

odznaczający się obsesyjnym wręcz zamiłowaniem do gier.

udamy się do dzielnicy Roppongi

róg obfitości hedonizmu i zwariowanej zabawy
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DZIEŃ 4 Barwy, 
zapachy i… karaoke

Targ rybny Tsukiji 

 tłum 

odwiedzających chętnych skosztowania wyjątkowo świeżych, rybnych 

specjałów.

Hamarikyu Park. Jest jednym z najbardziej wyrafinowanych i pełnym 

wdzięku miejscem odpoczynku.
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 rejs po rzece nowoczesną łodzią

podziwianie widoków 

z perspektywy rzeki.

Główną atrakcją dzielnicy Asakusa jest wzniesiona w VII wieku buddyjska świątynia 

Senso-ji. 

najstarsza świątynia w Tokio, lśni od nieustannie odświeżanej 

czerwonej farby w towarzystwie czerni i złota

Obok świątyni stoi pięciopiętrowa pagoda, w środku palą się kadzidła, tryska 

fontanna i dzwonią dzwonki, czasami można spotkać mnicha

Dougu-gai to długa na 800 m handlowa ulica 

obłożona po obu stronach specjalistycznymi sklepami

najwięksi, 

zawodowi kucharze i restauratorzy z całej Japonii

 Dzisiejszy wieczór zakończymy w barze 

Karaoke. Czym byłaby wizyta w Japonii bez tej atrakcji?
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DZIEŃ 5 „Zdobywamy“ Fuji
Park Narodowy Fuji-Hakone-Izu

góra Fuji (3776 m n.p.m.) w jego skład wchodzi pięć jezior (Kawaguchi, Sai, 

Shoji, Yamanaka i Motosu), wodospad Shiraito oraz las Aokigahara

majestat 

tajemniczej góry Fuji, niektórych słynne, gorące źródła a jeszcze inni po prostu chcą złapać 

chwilę wytchnienia od tokijskiego gwaru

 wjedziemy koleją linową Komagatake na 

jeden z najwyższych szczytów Hakone, z którego roztacza się niezwykły widok na Fuji, 

jezioro Ashinoko i miasteczko



słynnej potrawy Hoto Noodles w jednej 

z lokalnych restauracji.

gulasz z płaskich makaronów udon i warzyw 

z mięsem w bulionie miso. 

świątynia jest malowniczo położona nad brzegiem 

jeziora Ashi

jeden z 

lepszych ośrodków gorących źródeł w Japonii

Onsen jest integralną częścią japońskiej kultury i tradycji. Kąpiel w 

nim dla niektórych staje się specjalną częścią podróży do Japonii.

 zabytkowy Fujiya Hotel, który 

został wybudowany w 1891 roku  
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DZIEŃ 6 Japonia lokalnie
malowniczego miasteczka Nikko

 zachwycające, górzyste krajobrazy, jeziora, wodospady, 

gorące źródła, dzikie małpy czy ciekawe szlaki turystyczne

elementy Shinto, jak i buddyjskie

Bogato zdobiony kompleks świątynny składa się z kilkunastu budynków 

położonych w pięknym lesie. 
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znany z popkultury 

wizerunek trzech małp symbolizujący buddyjskie przysłowie „nie 

widzę nic złego, nie słyszę nic złego, nie mówię nic złego”

piękna pagoda i  most Shinkyo, który należy do najstarszych w 

kraju.

przemiłe panie serwują wyśmienity 

ramen

odwiedzimy miasto Utsunomiya, które słynie z gyozy czyli 

japońskich pierogów



29

DZIEŃ 7 Policzek Buddy 

małe miasto i bardzo popularne miejsce turystyczne, szczególnie w miesiącach 

letnich, kiedy tłumy turystów przyciągają piaszczyste plaże i morskie fale

Wielki Budda Kamakury (Kamakura Daibutsu), 

znajdujący się na terenie świątyni Kotokuin

odlany z brązu a na 

końcu pokryty złotem, którego resztka pozostała na policzku Buddy
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pociągiem do Jokohamy, drugiego co do wielkości miasta Japonii

japońską bramą do świata, nadając mu kosmopolityczny charakter

 Jest tu największe i najbardziej kolorowe w Japonii Chinatown
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DZIEŃ 8 Stara stolica 
ruszamy do Kioto

od 794 do 1868 roku służyło jako stolica Japonii 

zniszczone przez wiele wojen i pożarów

1600 świątyń buddyjskich, 400 chramów Shinto, wytworne pałace, ogrody i 

oryginalna architektura

świątyni Fushimi Inari

bramy Tori

w scenerii wiecznie 

zielonego lasu umiarkowanego Sanjusangendo 

Temple

 jednej z najbardziej znanych świątyń w Japonii

spektakularny widok na wiśnie i klony, których kolory 

wybuchają wiosną i jesienią
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dwa kamienie, oddalone od siebie 

18 metrów posągi, znalezienie drogi od jednego do drugiego 

przyniesie szczęście w miłości

koncentracją drewnianych domów 

kupieckich machiya, które charakteryzują się wąską fasadą o 

szerokości zaledwie pięciu czy sześciu metrów

Znakiem rozpoznawczym dzielnicy Gion są 

niezwykle kolorowe geiko czyli gejsze oraz maiko czyli ich 

uczniowie. 

Dzielnica jest mocno 

zatłoczona, ale panuje tu niezwykły klimat
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DZIEŃ 9 Cisza i gwar
 rozpoczynamy od 

zwiedzania Nijo Castle. Zamek został zbudowany w 1603 roku jako siedziba 

Kioto Tokugawa leyasu

Pokoje pałacowe są pokryte matami, z elegancko 

zdobionymi sufitami i przesuwnymi drzwiami

przepiękne ogrody oraz fundament dawnej warowni, z której roztacza się 

piękny widok na teren zamku.

dwa górne piętra całkowicie pokryte są 

złotem

Każde piętro reprezentuje inny styl architektury.

niezwykłej świątyni Ryoanji Temple. To najsłynniejszy ogród 

skalny w Japonii. 
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ogród reprezentuje motyw tygrysa niosącego młode przez staw lub wysp na morzu

Arashiyama 

Bamboo Grove to naturalny las bambusowy, składający się z kilku ścieżek.

Teramachi 

Street. Ogromna ilość różnorodnych sklepów i restauracji powoduje, że jest tak 

popularna wśród turystów.

tradycyjnej potrawie z 

wołowiny sukiyaki oraz przyrządzaniu jej od pięciu generacji pracowników, którzy 

wciąż zachowują jej oryginalny smak

 „kuchnia Kioto” specjalizuje się we 

wszystkich produktach związanych z żywnością jak świeże owoce morza, noże, 

naczynia kuchenne
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To dwie 

duże świątynie – Nishi Honganji oraz Higashi Honganji

udajemy się do słynnego hotelu 

kapsułowego

Dzień zakończymy wieczornym spacerem po Osace oraz 

wspólną kolacją

słynęła z licznych teatrów, dziś to popularny obszar życia 

nocnego i rozrywki.



DZIEŃ 10 Świątynie i park jeleni
ruszamy do Nary. Była ona pierwszą stolicą Japonii, założoną w 710 roku

żywa książka historyczna, pełna zabytków światowego dziedzictwa oraz dobrze zachowanych świątyń

 skarby narodowe Japonii

 jeden z 

największych w kraju posąg Buddy (Daibutsu), który mierzy 15 metrów wysokości

jednym z najstarszych parków Japonii, a słynie z 

ponad 1200 dzikich jeleni, które swobodnie przechadzają się po całym parku
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Zamek 

Himeji znany również jako Zamek Białej Czapli

najbardziej spektakularny zamek w Japonii

 Składa się z ponad 

osiemdziesięciu budynków rozmieszczonych na wielu 

korytarzach, połączonych szeregiem bram i krętych ścieżek

pięknym ogrodzie 

wśród zjawiskowej przyrody

Okonomimura to raj okonomiyaki. 

Obecnie w budynku mieści się około 25 restauracji 

Niektórzy 

zaliczają tę potrawę do pierwszej trójki japońskich 

smakołyków
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DZIEŃ 11 Miejsce tragedii
W pierwszej kolejności jedziemy do Hiroszimy – 

symbolu ogromnej, wojennej tragedii. 

Niszczycielska moc bomby była 

ogromna i zrównała z ziemią wszystko w promieniu dwóch kilometrów.

W centrum miasta powstał duży park o nazwie 

odzwierciedlającej aspiracje odrodzonego miasta - Peace Memorial Park

 Przed wojną znajdowało się tutaj polityczne i handlowe serce miasta, z 

tego powodu stało się celem pilota.

Nieopodal znajduje się 

kopuła A-Bomb, znana jako Pomnik Pokoju,
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wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco. Dziś 

Hiroszima jest symbolem walki o zakazie broni nuklearnej. 

przenosimy się na małą 

wyspę Miyajima, co po japońsku znaczy „wyspa świątynna”

symbolem jest spektakularna, 

pływająca brama Torii

Wyjątkową atrakcyjność zarówno świątyni, jak 

i bramy nadaje pozorność unoszenia się ich na wodzie w 

trakcie przypływu

Miyajima to bardzo romantyczne i zjawiskowe miejsce

przepięknie podświetlone, zapewniając odwiedzającym 

wyspę idealne tło na wieczorny spacer
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DZIEŃ 12 Pośród wysp
Seto Inland Sea leży pomiędzy głównymi, japońskimi wyspami 

Honsiu, Shikoku i Kiusiu

obejmują około 3000 wysp, z których wiele jest 

zamieszkałych

Od malowniczych miasteczek wodnych po 

najnowocześniejsze dzieła sztuki, stare muzea, doskonałe trasy rowerowe i łaźnie w 

starym stylu. 

W pierwszej części dnia będziemy się 

relaksować i delektować pięknymi widokami. 

czeka nas tu prawdziwa gratka

zobaczyć i zrozumieć cały proces ważenia sake

wytwarzany z 

fermentowanego ryżu, już od czasów starożytnych odgrywa istotną rolę w 

codziennym życiu ludzi

jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowy browar sake na świecie
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DZIEŃ 13 Budda 
w płatkach wiśni

malowniczym, leśnym miasteczku Sasaguri, którego symbolem jest Nanzo-in

pozwala uciec od miejskiego zgiełku i odkryć mistycyzm 

natury tego miejsca

Zakon skupia się wokół natury

rzeźba Leżącego Buddy

41 metrów długości, 11 metrów wysokości i blisko 300 ton wagi

przepiękne 

okolice do zwiedzania, usiane lasami, stawami, rzeźbami zwierząt i bóstw

przeniesiemy się do Fukuoka

słynny, coroczny Fukuoka Castle Sakura Festival, 

który gromadzi turystów i rzesze fanów tego przyrodniczego zjawiska. 

wiśniowych drzew jest tu 

blisko tysiąc

dziesiątki stoisk z jedzeniem, które oferują 

przepyszne, japońskie smakołyki
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DZIEŃ 14 Powrót, albo nie...
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DZIEŃ 14-17 
 odpocząć w rajskim klimacie przepięknych wysp Okinawa

 idealny na wakacyjny odpoczynek

egzotyczna przyroda, liczne 

uprawy trzciny cukrowej i ananasów, rozległe białe plaże, turkusowa woda i bajeczna rafa koralowa to 

otaczający nas krajobraz przez kolejne trzy dni naszej wyprawy

 Listę Światowego Dziedzictwa Unesco jest tu Zamek Shuri, który przez kilka 

stuleci pełnił funkcję centrum administracyjnego i rezydencji królów Ryukyu

piękny ogród Shikina-en, zbudowany pod koniec XVIII wieku jako druga rezydencja 

królów

okazja, żeby odpocząć 

i naładować akumulatory przed powrotem do Polski
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DZIEŃ 18 Powrót do Polski
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Japonia
CENA ZAWIERA

●

●

●

●

●

●

● (opcja)

●

 

W OPCJI OKINAWA CENA ZAWIERA: 
●

●

CENA NIE ZAWIERA

● PRZELOTÓW: 

●

●

●

●  (opcja)

●

W OPCJI OKINAWA CENA NIE ZAWIERA

●

●

 11490 PLN + LOTY
opcja OKINAWA (4 dni) +1990 pln + Lot

koszt uczestnictwa

TERMINY WYPRAWY
25.03-08.04.2020

+ opcja Okinawa 07-11.04.2020



Igor Olejniczak
Mateusz Poznański Michał Truchanowicz

Grzegorz Słowiński

Piotr Deutsch

Bartek Rysak
Izabela Szymańska Ania Olejniczak

www.legalnomads.pl

mailto:igor@legalnomads.pl
https://www.facebook.com/LegalNomadsPL/
https://www.instagram.com/legalnomads.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCjgThCa-vMw4yoPtDr6UZkg
https://vimeo.com/user38412692
mailto:ania@legalnomads.pl

