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ЯПОНИЯ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 

14 ДНИ ПО ВРЕМЕ НА ЦЪФТЕЖА НА ВИШНИТЕ 
 

24.03-08.04.2023 

ВКЛЮЧЕНИ 4 ОБЯДА И 6 ВЕЧЕРИ, ТОКИО, КИОТО, НАРА, ОСТРОВ MIYAJIMA, СПАНЕ В
ТРАДИЦИОНЕН БУДИСТКИ МАНАСТИР, ШИРАКАВАГО, ХИРОШИМА, ВЪТРЕШЕН ПОЛЕТ..



След закуска, ни предстои първа среща с Японската култура. ще използваме изцяло
градски транспорт, за да усетим, хората, атмосферата и духът на столицата - Токио.
Първа спирка Императорският дворец  ( в момента резиденция на Японоската кралска
фамилия), който се намира на мястото на бившия замък Едо. Продължаваме с храмът
Asakusa Kannon. тук ще открием и най-големият хартиен фенер в Япония. Ще се пуснем и
по известната със своите китни магазинчета улица Nakamise. След обяд пък се
присъединяваме към Sumida River Cruise, за да достигнем до футуристичното
предградие odaiba ( най-големият изкуствен остров в района). Следобедът ни завършва
при статуята на кучето Хачико и световноизвестното кръстовище Shibuya. Защо е толкова
специално? Ще разберем на място.
Нощувка : New Otani Inn Tokyo   ( включена закуска и Обяд в местен ресторант )

 ден 2-Ри : Токио 

Пристигаме  на летището в Токио, където ни очаква нашият местен гид. Нужна ни е
почивка от дългия път, за това се насочваме директно към хотела.
Нощувка : New Otani Inn Tokyo   ( включена закуска)

 ден 1-ви : София - Токио 



Време е да напуснем Токио, за да се насочим към следващата ни спирка - Хаконе.
Пускаме се с круиз по езерото Ashi, а пред нас се откриват приказно красиви гледки.
Идва ред и на вулкана Фуджи. Ако времето позволява се качваме на кабинков лифт над
Хаконе с една от най-добрите гледки към Фуджи. Ако До сега не сте били в активна
Вулканична зона, ето възможност да отметнете още нещо в своя приключенски списък -
Долината Owakudani Valley. Денят ни завършва в един необикновен музей - Hakone Open
Air Museum.
Нощувка : Yukari no Mori Kawaguchiko    ( включена закуска и Вечеря )

 ден 5-ти :  ТОКИО - Хаконе - планината Фуджи

След закуска имаме възможност за свободен ден за разходка и проучване на Токио
самостоятелно.
Нощувка : New Otani Inn Tokyo   ( включена закуска)

 ден 4-ти : Токио 

Никко! Известен с най-красивия декориран храм в цяла Япония, част от културното
наследство на Юнеско, това е - Toshogu Shrine.  Светилището е и мавзолей на шогун
Токугава Иеясу, човекът който, осигурява на Япония първият продължителен период на
мир след близо 900 години постоянни войни. Денят в Никко ще продължи и с разходка
до езерото Chuzenji и водопадът Kegon. 
Нощувка : New Otani Inn Tokyo   ( включена закуска и Обяд в местен ресторант)

 ден 3-ти :  ТОКИО - Никко - ТОКИО ( около 2 часа) 



6-тият ни ден в япония започва със спирка в The Mount Fuji World Heritage Museum -
музей, посветен на символа на Япония - вулканът Фуджи. По-късно потегляме за
Мацумото. Не може да минем през града и да не посетим замъкът Мацумото - един от
трите най-известни и красиви замъци в японската история. Наричат го още "Замъкът на
свраката" заради черната фасада. 
Харесвате ли Уасаби? Следващата ни спирка е във фермата Daio Wasabi, един от най-
големите производители на Уасаби в Япония. Предизвикваме ви да изпробваме заедно
Уасаби Менюто, което включва дори сладолед!  
Дългият ден приключва в град Такаяма, сгушен в т.нар Япониски Алпи. ПРеди Вечеря ще
се разходим из историческия квартал на града Kami-Sanno-machi.
Нощувка : WAT Hotel & Spa Hida Takayama  ( включена закуска и обяд в местен ресторант )

 ден 6-ти :  Фуджи - МАцумото- Такаяма

Започваме деня със сутрешна разходка покрай реката Miyagawa River и пазара на
Такаяма. По път се отбиваме и до Festival Float Museum . Що за музей е това? Всяка пролет
и Есен в Такаяма се провежда фестивал, който се класира като един от най-красивите
фестивали в Япония. Четири от единадесетте плавателни съда (yatai) на есенния
фестивал ще видим точно тук. 
Насочваме се към още една UNESCO забалежителност - селцето Ширакава- го!
заобиколено от планини, мястото привлича интерес, заради уникалната архитектура на
къщите си - стръмни сламени покриви, сякаш като допрени ръце със сочещи нагоре
пръсти като за молитва.  Отбиваме се в Wada House, която принадлежи на една от най-
богатите фамилии в региона.
Последна спирка за деня Каназава и разходка в една от трите най-красиви градини в
Япония - Kenrokuen. Приключваме деня в кварталът на гейшите в Каназава. 
Нощувка : ANA Holiday Inn Kanazawa Sky   ( включена закуска и Вечеря )

 ден 7-ми :  Такаяма - Ширакава-го - Каназава

https://grad.bg/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8
https://sanovnik.bg/n-37805-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5


След закуска ни предстои да се пренесем в друга ера и друг свят - самурайският. Тук се
спираме в дома на самурайската фамилия Nomura’s, където ще научим любопитни неща
за живота и делото на един истински самурай. 
Отбиваме се и до пазарът Omicho Market в Каназава.
След Каназава е време да потеглим за Киото. Разходката из традиционния квартал Гион
с атрактивно облечени гейши наоколо е нещо, което не можем да пропуснем. Опция за
участие в традиционна чаена церемония, водена от гейша или майко
Нощувка : Vessel Hotel Campana Kyoto Gojo   ( включена закуска и Вечеря )

 ден 8-ми :  Каназава - Киото

Чували сте за дзен Филисофията..денят в Киото ни е посветен на Дзен храмовете.  Първо
ще посетим Tenryuji Temple с изключително красива Дзен градина. Малко по-късно
Минаваме през гъста бамбукова горичка, няколко малки светилища, магазинчета за
чай, преди да стигнем до моста Togetsukyo над река Hozu. 
за да се движим из града, използваме изцяло градски транспорт, като местните. Така
Денят ни продължава с един от най-красивите дзен храмове, които сме виждали -
Златният павилион Kinkakuji Temple  ( част от UNESCO). 
от Храм на Храм достигаме до друго магично място, "кацнало на хълмовете - "Kiyomizu
Temple ( храмът на чистата вода). 
Нощувка : Vessel Hotel Campana Kyoto Gojo ( включена закуска и обяд в местен
ресторант)

 ден 9-ти : Киото 



киото - старата столица на Япония има толкова много какво да ни предложи. Денят ни 
 днес е комбинация от почивка и време за самостоятелно проучване на града, чаша
ароматен чай, сладолед с матча или каквото ни желае душата. 
Нощувка : Vessel Hotel Campana Kyoto Gojo   ( включена закуска )

 ден 10-ти :  Киото

След закуска, ще се пренесем във филма "Мемоарите на една Гейша", ще посетим
светилището Fushimi Inari Shrine с 4 км тунел от тори ( традиционни порти) , които
участват в няколко сцени от популярния филм.  
Въпреки, че сме в ранната половина на деня, продължаваме към The Gekkeikan Okura
Sake Museum, където ще научим за историята и производството на  традиционната
напитка - саке. Няма да минем и без дегустация. 
качваме се на буса и се отправяме към Нара - най-старата столица на Япония. тук всичко
е най. Влизаме първо в Todaiji Temple -  Най- голямата дървена сграда в Япония, а вътре е
разположена най-голямата бронзова статуя на Буда в света ( 15 м). Паркът, който
обгражда храмът е изпълнен с най-дружолюбните елени в света. ще нахраним сладките
и станали леко нахални обитатели и ще си направим снимки за спомен.
Потегляме за планината Коя, където ще прекараме вечерта в традиционен японски
манастир.
Нощувка : Sekishoin Temple   ( включена закуска и вегетарианска вечеря в манастира )

 ден 11-ти :  Киото - Нара - Коя ( нощувка в манастир) 
важно! сутринта пригответе малка чанта с багаж за 2 нощувки ( манастирът в Коя и Хирошима),

основният ни багаж ще бъде изпратен директно за Токио



Възможност за сутрешна медитация в будисткия манастир. 
Преди да отпътуваме към града, ще се насладим още малко на планината коя. Ще се
разходим из едно от най-свещените места в Япония - гробището Okuno-in и комплексът 
 Danjo Garan Sacred Temple. 
Качваме се на буса и се отправяме към осака, където ще се потопим в атмосферата на
третият по големина град в Япония. посещаваме Dotonbori, оживената търговска улица
представителна за района Минами в Осака
Качваме се на влака стрела - Шинкансен ( чиято максимална скорост е 300 км/ч) , за да
ни откара в Хирошима.
Нощувка : Daiwa Roynet Hotel Hiroshima Eki-mae   ( включена закуска и вечеря )

 ден 12-ти :  планината Коя - Осака - Хирошима 

След закуска се насочваме към опознателна разходка из Хирошима. Ще научим малко
повече за един тъмен период от човешката история, Спираме в музея на Атомната бомба
и мемориалния парк. 
По-късно се качваме на ферибот, за да посетим смятания за свещен от мнозина - о-в
Мияджима. Тук се намира и светилището Itsukushima Shrine ( част от Unesco), а при
 прилив прочутата порта на светилището изглежда сякаш плува в средата на морето
С вътрешен полет се връщаме в Токио
Нощувка : New Otani Inn Tokyo  ( включена закуска и вечеря )

 ден 13-ти :  Хирошима - о-в Мияджима - Токио 



след закуска отпътуваме Обратно към България в зависимост от полета ни.

 ден 14-ти : Токио

всички входни такси и активности описани в програмата 
Присъствие, лично отношение и логистична подкрепа от екипа на GoLive през цялата
програма
изхранвания включени в програмата ( 13 закуски, 4 обяда, 6 вечери )
13 нощувки в хотели 3* ( хотелите могат да бъдат сменени с подобни на описаните) 
местен англоезичен екскурзовод, който ще ни придружава през цялата програма
Транспорт с частен бус за междуградските пътувания 
Влак шинкансен Осака - Хирошима
Вътрешен полет Хирошима - Токио

екскурзията ще се осъществи при група от минимум 15 човека ( максимален брой на
групата 20 човека, за да се гарантира лично отношение) 

Самолетни билети София -ТОкио - София (около 850 евро към юни 2022)
Бакшиши за местен екскурзовод
лични разходи
Застраховки (медицинска и/или отмяна на пътуване)

Бюджет:  2680 eвро  

Цената включва:

Цената НЕ включва:


