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Tur aniversar între dinastii  

Japonia Florilor de Mai 
Tokyo  –  Kamakura – Tochigi - Hakone (Muntele Fuji) – Kyoto – Nara – Osaka –  Miyajima – Hiroshima 

 
20 aprilie - 03 mai 2019  

(14 zile / 11 nopti) 
 

Pentru o excursie de Paște, vă invităm în Japonia într-un moment istoric. 
Pe 30 aprilie 2019, împăratul Akihito va abdica. Este prima abdicare de peste două sute de ani din istoria Japoniei! Cu această 

ocazie se încheie dinastia Heisei. Japonezii au un sistem calendaristic care se schimbă de fiecare dată cu o nouă dinastie.  
Împăratul va fi succedat de prințul moștenitor Naruhito, iar numele noii dinastii urmează să fie anunțat. 

Este o perioadă optimă pentru Japonia: la sfârșitul lunii aprilie vă veți bucura de un adevărat spectacol de flori - azalee colorate în 
toate nuanțele de roz ce vă vor capta privirea, totul culminând cu vestita glicină cu ale sale șiraguri lungi de flori, un răsfăț pentru 

trup și suflet. 
 

Ziua 1 (20 aprilie 2019) BUCURESTI-TOKYO, plecare 

• Ne întâlnim la ora 21:30 în Aeroportul ‘Henri Coandă’ cu reprezentatul agentiei tur-operatoare și plecăm spre  
Doha la 00:35 cu QR 220. 
 

Ziua 2 (21 aprilie 2019). TOKYO, sosire (transfer cu autocarul) 

• Sosim în Doha la 05:20 și continuăm spre Tokyo la ora 06:45 cu QR 812. 
• Sosim în Aeroportul Haneda din Tokyo la 22:40, după care urmează transfer la hotel cu autocarul, check-in și 
timp de odihnă. 
• Cazare în Tokyo la hotel de 3* (Hotel Parkside Ueno sau similar). 
• Transport: transfer privat 
 

Ziua 3 (22 aprilie 2019). TOKYO-HAKONE (muntele Fuji)-Tokyo 

• Plecăm dimineața cu autocarul către Hakone, parte din Parcul Național Fuji-Hakone-Izu. Localitatea este 
cunoscută pentru nenumăratele izvoare de ape termale.  

• Dacă vremea ne permite, vom admira panorama Muntelui Fuji UNESCO WH, subliniind încă o dată importanța 
lui Fuji-san în cultura japoneză. Zona este faimoasă pentru peisajele sale deosebite și activitățile în aer liber. 

• Mergem într-o plimbare cu vaporașul pe Lacul Ashi, format în craterul vulcanului Hakone, după care, 
dacă vulcanul este liniștit, luăm telecabina către Valea Owakudani, veche de 300 de ani. Are origine vulcanică și 
este încă activă: vom vedea aburi sulfuroși ieșind din pământ! Specialitatea locală sunt ouăle fierte în aceste ape 
termale, negre și cu un ușor gust sulfuros, despre care se spune că vă pot prelungi viața cu până la 7 ani. 
• Dejun la un restaurant local, după care mergem să ne relaxăm la un SPA cu ape termale (Nu uitați să luați cu 
dumneavoastră și costumul de baie! Se pot împrumuta gratuit prosoape); 
• Seara ne întoarcem în Tokyo. 
• Cazare in Tokyo la un hotel de 3* (Hotel Parkside Ueno sau similar). 
• Mese: mic dejun la hotel, dejun la un restaurant local 
• Transport: public 
 

Ziua 4 (23 aprilie 2019). TOKYO, tur oraș - TOCHIGI - TOKYO (tur cu autocarul) 

• Începem explorarea Tokyo cu un tur de oraș și intrăm în ritmul locuitorilor și al orașului pentru o zi, într-o 
experiență de neuitat, în stilul de viață al japonezilor de rând,  în contact direct cu ei. Vizităm: 

• Ginza, cea mai cunoscută zonă de restaurante și shopping, cu toate marile firme prezente, unde un 
metru pătrat poate să ajungă și la 100,000 Euro! 

• Koukyo Gaien, adică parcul din fața Palatului Imperial, de unde se văd cele două poduri de la intrarea în 
palat, Nijubashi. 
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• Asakusa, cu templul  Senso-ji, mai cunoscut sub numele de Kannon-sama printre localnici, unul din cele 
mai vechi și populare temple din Tokyo, cu Nakamise, o zonă comercială din preajma templului, plină de 
magazine tradiționale cu prăjituri, evantaie, kimonouri, ce redau atmosfera unui Tokyo de odinioară. 
• După un dejun cu specialități japoneze, plecăm spre Tochigi (100km, aprox 1h30). Vom ajunge la ora 17:30, 
tocmai la timp pentru o vizită nocturnă la: 

• Parcul Ashigaka, faimos pentru florile de glicină, peste 350 la număr, una din plante având peste 150 de 
ani! Parcul a fost selectat în 2014 de CNN ca fiind una din top 9 destinații de vis ale Japoniei! Aici vom asista la 
spectacolul florilor iluminate noaptea. 
• Ne vom întoarce în Tokyo, sosirea fiind în jurul orei 22:00. 
• Cazare în Tokyo la hotel de 3* (Hotel Parkside Ueno sau similar). 
• Mese: mic dejun la hotel, dejun la un restaurant local 
• Transport: public 
 

Ziua 5 (24 aprilie 2019). TOKYO - KAMAKURA - TOKYO 

Ce trebuie să știți: Bagajele mari vor fi trimise de la Tokyo la Kyoto prin curier rapid (maxim un bagaj de 
persoană). Ne vom pregăti câte un bagaj de mână pe care îl vom lua cu noi, doar cu lucrurile necesare pentru o 
noapte/ 2 zile. 
 
• În această zi vom merge la Kamakura (aproximativ o oră, cu transportul în comun) în prima capitală a Japoniei 
medievale. Kamakura a fost și este încă un centru spiritual în Japonia, așa că ne liniștim după festival vizitând: 

• Sanctuarul shintoist Tsurugaoka Hachimangu spectaculos și important istoric pentru acest oraș. 
• Kamakura Daibutsu, statuie de-a lui Buddha datând din 1252. 
• Mergem apoi să ne plimbăm pe Komachi-dori spre gara Kamakura și profităm de acest timp liber pentru 

cumpărături înainte de întoarcerea la Tokyo, unde vom merge la cină. 
• Cazare in Tokyo la un hotel de 3* (Hotel Parkside Ueno sau similar). 
• Mese: mic dejun la hotel, cina la un restaurant local 
• Transport: public 
 

Ziua 6 (25 aprilie 2019). TOKYO - KYOTO 

• Dimineață plecăm cu trenul expres spre Kyoto. 
• Ne cazăm, după care mergem în oraș să ne familiarizăm cu atmosfera. 
• Facem o plimbare de seară în Gion, vechiul cartier al gheișelor și servim cina cu preparatele japoneze 
preferate, la un restaurant din zonă. Însoțitorul vă va ajuta să alegeți locul cel mai bun pentru cină. 
• Cazare în Kyoto la hotel de 3* (Hotel My Stays Shijo sau similar). 
• Mese: mic dejun la hotel 
• Transport: public 
 

Ziua 7 (26 aprilie 2019). KYOTO-UJI - NARA - KYOTO 

• Astăzi vom pleca într-un circuit cu trenul până în Uji, centrul cultural faimos, cu ceaiul cel mai bun din Japonia. 
Vom vizita: 

• Templul Byodo-in UNESCO WH, construit în anul 998, este un exemplu tipic de arhitectură budistă Jodo, în 
care templul, cu grădinile sale faimoase pentru florile de glicină, reprezintă Tărâmul perfect al Paradisului. 
• Continuăm apoi către Nara, unde vom vizita:  

• Templul Todaiji UNESCO WH, cea mai mare clădire din lemn din lume ce adăpostește cel mai mare Buddha 
de bronz din Japonia, Daibutsu. 

• Parcul Nara, cu peste 1200 de căprioare, mult mai blânde decât ale noastre, considerate mesagere ale 
zeilor shinto. 
• Ne întoarcem apoi cu trenul în Kyoto 
• Cazare în Kyoto la hotel de 3* (Hotel My Stays Shijo sau similar). 
• Mese: mic dejun la hotel 
• Transport: public 
 

Ziua 8 (27 aprilie 2019). KYOTO, tur de oraș (cu autocarul) 
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• Continuăm să explorăm Japonia cu partea ei tradițională la Kyoto, orașul care  are 17 obiective înscrise în 
patrimoniul Unesco. Ne adaptăm încet la stilul de viață al localnicilor în timp ce vizităm: 

• Sanctuarul shintoist Fushimi Inari-taisha, vestit pentru cele peste 10000 de porți Torii portocalii, o 
explozie senzațională de culoare. templul este dedicat zeității orezului, Inari. Veți vedea o sumedenie de statui 
ale unor vulpi, animal considerat mesager al zeității Inari; 

• Palatul Nijo-jo UNESCO WH, fostă reședință a shogunului Tokugawa Ieyasu și a urmașilor săi; 
• Templul Pavilionului de Aur Kinkakuj-ji UNESCO WH, actualmente templu Zen; 
• Ryoan-ji sau Templul Dragonului Pașnic, cunoscut pentru grădina Zen cu 15 pietre,  unde veți avea o 

supriză vizuală. 
 • Mergem apoi mai departe cu trenul către Osaka, după care mergem in cartierul Dotonbori să luăm cina 
 • Cazare în Osaka la hotel de 3* (Hotel Apa Namba Shinsaibashi sau similar). 
 • Mese: mic dejun la hotel, cina la un restaurant local 
• Transport: privat, cu autocarul 
 

Ziua 9 (28 aprilie 2019). OSAKA - MIYAJIMA - HIROSHIMA - OSAKA 

Ce trebuie să știți: Bagajele mari vor fi trimise de la Osaka la Tokyo, prin curier rapid (maxim un bagaj de 
persoană). Ne vom pregăti câte un bagaj de mână pe care îl vom lua cu noi, doar cu lucrurile necesare pentru o 
noapte/ 2 zile. 
 
• Începem ziua devreme pentru a explora Hiroshima, un oraș devenit simbol al păcii și Miyajima. Luăm trenul 
Shinkansen cu care urmează să parcurgem 305km în aprox 1h40min! 
• Odată ajunși în Hiroshima, luăm un tren local și apoi ferryboat-ul spre Insula Miyajima UNESCO WH, unul dintre cele 
mai frumoase trei locuri din Japonia. Vom descoperi Sanctuarul shintoist Itsukushima cu faimoasa poartă Torii, 
care în timpul fluxului dă senzația că plutește în apă. 
• Ne întoarcem cu ferryboat-ul si apoi cu trenul în Hiroshima. În ciuda momentului îngrozitor din 1945, Hiroshima 
este astăzi un oraș vibrant, care emană speranță și transmite un mesaj pașnic tuturor vizitatorilor săi. Vom 
admira orașul folosind transportul în comun și vom vizita Muzeul și Parcul Memorial al Păcii UNESCO WH, cu domul 
bombei atomice, "A-Bomb Dome", locul în care a căzut bomba atomică, actualmente loc de reculegere. 
• Luăm tramvaiul până la gara Hiroshima și revenim în Osaka, orașul comercianților și al luminilor de neon. 
• Cazare în Osaka la hotel de 3* (Hotel Apa Namba Shinsaibashi sau similar). 
• Mese: mic dejun la hotel 
• Transport: public 
 

Ziua 10 (29 aprilie 2019). OSAKA - TOKYO 

• Timp liber în Osaka până după amiază, când plecăm  la Tokyo sau puteți alege una dintre cele două excursii 
opționale recomandate: 

• Castelul Himeji UNESCO WH sau "Castelul Egretei Albe", considerat cel mai frumos castel medieval japonez. 
Castelul exprimă perfect spiritul arhitecturii japoneze din epoca de glorie a samurailor. Cost suplimentar: 80€ / 
persoană. 

• Kaiyukan, cel mai mare acvariu din lume. Cost suplimentar: 65€ / adult și 55 € / copil 
 
»Notă: Excursia opțională la Himeji-jo include transport, intrare la castel, însoțitor român vorbitor de limba 
japoneză și prânz la restaurant local. 
 
»Notă: Excursia opțională la Kaiyukan se organizează pentru un grup minim de 10 persoane; include transport,  
intare și însoțitor român vorbitor de limba japoneză. 
 

• Ne întâlnim la hotel la ora 16:00 și plecăm către Tokyo. 
• Cazare in Tokyo la un hotel de 3* (Hotel Parkside Ueno sau similar). 
• Mese: mic dejun la hotel 
• Transport: public 
 

Ziua 11 (30 aprilie 2019). TOKYO, timp liber sau excursie opțională Nikko 
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 • În această zi puteți alege între a petrece timp liber în Tokyo pentru a explora acest oraș fascinant pe cont 
propriu sau pentru doritori, vom organiza o excursie opțională la Nikko. Cost suplimentar: 130€ /persoană, cu 
prânz inclus)   
 • Nikko este o zonă deosebit de pitorească, cu peisaje splendide: munți, lacuri, cascade, ape termale, maimuțe 
sălbatice și drumuri montane, cu temple budiste și shinto în lista patrimoniului Unesco. Vom vizita: 

• Templul Tosho-gu, templu shinto cel mai extravagant decorat al Japoniei, construit la începutul anilor 
1600, include un mausoleu al shogunului Tokugawa Ieyasu, fondatorul shogunatului Tokugawa; 

• Rinno-ji, cel mai important templu budist din Nikko, fondat de călugărul Shodo Shonin, cel care a 
introdus budismul în Nikko în secolul 8; 

• Podul Shinkyo, situat la intrarea către templele din Nikko, acesta fiind considerat unul din cele mai 
frumoase poduri din Japonia, construit în 1636 pe locul unui pod mai vechi. 

• Templul Shinto Futarasan, construit tot în secolul 8. 
  
»Notă: Excursia opțională la Nikko se organizează pentru un grup minim de 4 persoane; include transport, prânz 
la un restaurant local, însoțitor român vorbitor de japoneză și ghid local.  
 
 • După excursia la Nikko, seara ne întoarcem la Tokyo 
 • Cazare in Tokyo la un hotel de 3* (Hotel Parkside Ueno sau similar). 
 • Mese: mic dejun la hotel 
 • Transport: public 
 

Ziua 12 (1 mai 2019). TOKYO 

 • Astăzi este prima zi a noii dinastii. Vom participa la atmosfera festivă din Tokyo și vom fi martori la trecerea la o 
nouă eră în istoria Japoniei 
 • După masă mergem la sactuarul Nezu, vechi de peste 19 secole, unde în fiecare an are loc festivalul azaleelor. 
O grădina de 6600 metri pătrați, cu peste 100 de specii de azalee, o bucurie a simțurilor!!! 
• Cazare in Tokyo la un hotel de 3* (Hotel Parkside Ueno sau similar). 
• Mese: mic dejun la hotel 
• Transport: public 
 

Ziua 13 (2 mai 2019). TOKYO plecare (transfer cu autocarul) 

• Periplul nostru în Țara Soarelui Răsare se încheie în această zi și spunem Sayonara! 
• Timp liber până la ora 17:30, când avem transfer către Aeroportul Narita, iar la 22:20 ne îmbarcăm la cursa QR 
807 spre Doha. 
• Mese: mic dejun la hotel 
• Transport: transfer privat 
 

Ziua 14 (3 mai 2019).DOHA - BUCURESTI 

• Sosim în Doha la ora 06:00 și plecăm mai departe la 06:50 către București cu QR221 
• La 11:55 aterizăm pe Aeroportul Henri Coandă din București. 
 
 

PERIOADĂ: TARIF: 

20.04 - 03.05.2019 2.680 € 

  INCLUDE TAXE AEROPORT 

NOTE: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/twin. 
**Suplimentul de cameră single este de 350 €/persoană. 

 
PROGRAMUL INCLUDE: 
✓ Însoțitor român vorbitor de limba japoneză, bun cunoscător al culturii și  tradițiilor locale; 
✓ Transport cu avionul București – Tokyo – București; 
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✓ Taxele de aeroport în valoare de aproximativ 490 Euro; 
✓ 11 nopți cazare la hoteluri de 3 stele, cu mic dejunuri incluse, plus ultima zi - când veți avea camera la 
dispoziție până 19:00, la momentul transferului către aeroport; 
✓ 2 mese de prânz (ziua 3, 4) și 2 cine (zilele  5, 8), conform program; 
✓ Intrările la toate obiectivele turistice conform programului; 
✓ Abonament JR 7 zile, ce include trenurile super expres Shinkansen; 
✓ Autocar pentru transferuri aeroport - hotel  Tokyo / din Tokyo și în zilele 3, 4, 8, conform programului; 
✓ Vaporaș pe lacul Ashinoko la Muntele Fuji; 
✓ Intrare la Spa cu ape termale la muntele Fuji; 
✓ Ferry-uri până și din insula Miyajima; 
✓ Transportul bagajelor de la Tokyo la Kyotosi de la Osaka la  Tokyo (maximum un bagaj de persoană; pentru 
mai mult de un bagaj se percepe o taxă de aproximativ 20 Euro pentru fiecare bagaj în parte); 
✓ Ghizi locali; 
✓BONUS: Asigurare Travel (componenta medicală și componenta storno; Notă: Suma asigurată pentru protecția 
storno va fi de 8.500 Ron/persoană) - se va emite în momentul încheierii Contractului de comercializare a 
serviciilor turistice. 
  
PROGRAMUL NU INCLUDE: 
× Alte mese decât cele menționate în program; 
× Transportul cu alte mijloace decât cele menționate mai sus ca fiind incluse (Exemple: metroul în Osaka și 
Tokyo, trenul Yurikamome în Tokyo, tramvaiul/autobuzul în Hiroshima, autobuzul în Nara dacă este cazul,etc.); 
Cost suplimentar: aproximativ 25-30 Euro/persoană, suma se va înmâna conducătorului de grup; 
×  Băuturile alcoolice și nealcoolice; 
×  Cheltuieli de natură personală; 
× Bacșișuri pentru însoțitor, ghizi local, șoferi, restaurant, etc. (40 Euro de persoană, suma se va înmâna 
conducătorului de grup); 
× Taxe de depozitare bagaje în gări; 
× Excursiile opționale la Himeji-jo (Cost suplimentar: 80 €/persoană, cu prânz inclus) sau acvariul Kaiyukan (Cost 
suplimentar: 65 €/adult și 55 €/copil<15 ani) din Osaka, respectiv excursia opțională la Nikko (Cost suplimentar: 
130€/persoană, cu prânz inclus). 
 
CONDIȚII DE REZERVARE: 
• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 30% din contravaloarea programului, iar diferența se va 
achita cu minim 20 de zile înainte de data plecării. 
• Pentru plecările în mai puțin de 20 de zile de la rezervare, se va achita integral. 
  
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătoria în Japonia aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni în momentul plecării; pentru 
deținătorii de pașapoarte provizorii este necesară obținerea de viză turistică. 

 
OBSERVAȚII: 
• Grupul va avea însoțitor vorbitor de japoneză, pe tot parcursul programului; 
• Conducătorul de grup poate modifica programul acțiunii în anumite condiții obiective fără a altera conținutul 
programului; 
• În situația în care croaziera pe râul Sumida nu se poate realiza datorită vremii nefavorabile, aceasta nu se va 
reprograma, dar se va oferi în schimb o cină în ziua 8. 
• La hotelul tradițional japonez –”ryokan”- nu toate camerele sunt dotate cu baie privată; această facilitate vă va fi 
oferită în limita disponibilității hotelului. 
• Accesul în hotel se face începând cu ora 15:00, ieșirea din hotel se face până în ora 10:00; 
• Clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de ministerul japonez de resort; distribuția 
camerelor la hoteluri se face de către recepțiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei 
se rezolva de către turist direct la recepție, asistat de însoțitorul de grup; 
• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în momentul sosirii 
la hotel, solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu exactitate asupra lor; 
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• Agentia tur-operatoare depune toate eforturile necesare pentru a vă respecta preferințele, dar nu putem 
garanta camere duble sau twin (pat matrimonial sau paturi separate), respectiv camere de fumători sau 
nefumători decât în limita disponibilității acestor facilități la hotelurile partenere; 
• În ciuda diversității de legume folosite de bucătăria japoneză, există o gamă foarte limitată de produse 100% 
vegetariene sau vegane (post). Vă rugăm să țineți cont că nu putem garanta meniuri vegetariene sau vegane, 
decât în limita disponibilității la hotelurile și restaurantele partenere; 
• Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul 
propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu; 
• Copiii sub 18 ani care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți, vor trebui să prezinte la vama acordul 
parental al ambilor părinți sau al celui care nu-i însoțește (după caz), obținut la notariat; în cazul în care adultul 
însoțitor nu este unul dintre părinți, acesta va prezenta la trecerea frontierei cazier judiciar; 
• Taxele de aeroport sau orarul de zbor pot fi modificate de către compania aeriană în situația impunerii acestui 
lucru, independent de voința agenției tur-operatoare. 
 

 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA APOSTOL 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 
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