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DESTINATIA: JAPONIA 
DURATA: 12 zile / 10 nopti 
DATE PLECARE: 04.04.2018 
DATA OFERTEI: 28-07-2017 
 
Ziua 01 : PLECARE DIN BUCURESTI 
 

Ziua 02 : SOSIRE IN OSAKA 

Transfer de la hotel la aeroportul din Osaka. 
Vei vizita Umeda Sky Building; cele doua cladiri cu inaltimea de 170 de metri, sunt unite la nivelele 39 si 40 
printr-o platforma suspendata, care ofera o priveliste panoramica asupra orasului. 

 
Ziua 03 : OSAKA 

Vei avea intreaga zi la dispozitie pentru shopping sau pentru a vizita orasul. Principalele atractii ale orasului 
sunt: Castelul Osaka a carei constructie a inceput in 1583 dupa modelul Castelului Azuchi; Nipponbashi - 
cartierul comercial cunoscut sub numele de Den-Den Town; Acvariul Kaiyukan unul din cele mai mari acvarii 
din lume, avand ca tematica biotopurile zonelor cu activitate vulcanica; Universal Studios Japan - unul dintre 
cele 4 parcuri tematice; Muzeul Ceramicii Orientale; Parcul Tennoji si Parcul Castelului Osaka; templele Sanko 
Shrine si Shitenno-ji si Umeda Sky Building. O incursiune in celebrul cartier Dotonbori este un must pentru 
cunoscatorii in materie de gastronomie. 

Mese - Mic dejun 

 
Ziua 04 : OSAKA - HIMEJI  

Vei fi transferat din Osaka catre Himeji. Transferul va dura aproximativ o ora si 30 de minute.  
NOTA: Bagajele vor fi transportate separat de la Osaka la Kyoto, astfel ca va trebui sa ai un bagaj de mana 
separat pentru noaptea petrecuta in Himeji. 
Vei vizita Castelul Himeji, monument listat in patrimoniul UNESCO din anul 1993, reprezentativ pentru 
arhitectura feudala traditionala japoneza. Castelul este cel mai mare si totodata cel mai vizitat din Japonia. 
Vei vizita Gradinile Koko-en, un complex format din noua gradini traditionale japoneze, proiectate in diverse 
stiluri ale perioadei Edo. Te vei plimba prin gradina cu flori, gradina de bambus, gradina care gazduieste o 
casa dedicata ceremoniei ceaiului si vei poposi pe malul iazului pentru a admira o mica cascada. Koko-en a 
fost proiectata recent de unii dintre artistii peisagisti de top ai Japoniei. 

Mese - Mic dejun 

 
Ziua 05 : HIMEJI - KYOTO  

Vei fi transferat catre Kyoto. Transferul va dura aproximativ 2 ore si jumatate. 
Vei pleca intr-un un tur de oras pentru a descoperi Kyoto, capitala culturii traditionale si scena a numeroase 
evenimente importante care au schimbat istoria Japoniei. 



Vei vizita Templul Kinkaku-ji (Templul Pavilionului de Aur), fosta resedinta a shogunului Ashikaga Yoshimitsu. 
Vei participa la o ceremonie de servire si degustare a ceaiului, un ritual influentat de budismul Zen. 
Ceremonialul este condus de catre o persoana initiata. Scopul ceremoniei este sa induca armonie si sa 
indemne la meditatie. 
Vei face o oprire la Templul Kiyomizu-dera (Templul Apei Pure) dupa care vei face o plimbare prin districtul 
Higashiyama, care incanta prin multitudinea de magazine de suveniruri, inclusiv ceramica Kiyomizu-Yaki. 
Vei face o plimbare in cartierul Higashiyama. Acesta este unul din cele mai bine conservate cartiere din 
Kyoto. Culoarele inguste, cladirile din lemn traditionale si magazinele comerciantilor locali invoca un 
sentiment al vechiului oras, mai ales ca in ultima vreme stalpii de telecomunicatie au fost indepartati, tocmai 
pentru a oferi acel aer autentic locului. Traseul de strabatut are aproximativ 2 km si se poate efectua in 30 
de minute. 

Mese - Mic dejun 

 
Ziua 06 : KYOTO - NARA - KYOTO 

Astazi vei vizita Nara, stravechea capitala a Japoniei medievale, aflata la aproximativ o ora de Kyoto. Vei 
vizita Todai-ji (Marele Templu Rasaritean) care, impreuna cu templele sale auxiliare, celebreaza introducerea 
religiei budiste. Deschis in 752, templul are cea mai mare structura de lemn din lume concentrat sub un 
singur acoperis. Acesta protejeaza o alta constructie colosala: cea mai mare statuie a lui Buddha Vairocana 
din lume, care cantareste 400 de tone si are o inaltime de 15m. Vei strabate Parcul din Nara, deschis in anul 
1880 si remarcabil pentru populatia de peste 1.200 de caprioare care cutreiera liber aleile sale. Caprioarele 
sunt considerate mesagerii zeilor in religia shintoista. In cadrul turului vei vizita si Altarul Kasuga, faimos 
pentru felinarele sale din piatra si bronz. Kasuga Taisha a fost altarul tutelar al familiei Fujiwara, cel mai 
puternic clan al Japoniei din perioada Heian. Ca si alte altare Ise, Kasuga Taisha au fost reconstruit la fiecare 
20 de ani, pentru mai multe secole. Cu toate acestea, in cazul de Kasuga Taisha, obiceiul a fost intrerupt la 
finalul perioadei Edo. 
Vei vizita cartierul Gion, unde gheisele mai pot fi admirate in ceainarii si unde poti vedea tinerele maiko, 
ucenice ale gheiselor. Dar Gion si atrage vizitatorii cu numarul mare de case traditionale din lemn tipice 
pentru Kyoto. Machiya este o veche casa negustoreasca de lemn, cu un frontispiciu ingust, dar care este 
extinsa foarte mult in interior. Cea mai populara zona a districtului este strada Hanami-koji unde frumoase 
case Machiya functioneaza ca restaurante, care servesc Ryori - cina kaiseki in stil Kyoto. Intercalate printre 
restaurante sunt si o serie de ochaya (ceainarii exclusiviste), unde atmosfera este intretinuta de maiko si 
geiko. 

Mese - Mic dejun, Pranz 

 
Ziua 07 : KYOTO 

Zi libera in Kyoto pentru a explora pe cont propriu orasul si imprejurimile. Poti admira templele si gradinile 
inverzite sau te poti relaxa in cafenele si ceainariile tipic japoneze. Iti recomandam vizitarea Sancturarul 
Fushimi Inari si a Centrului Handmade Yuzen. 

Mese - Mic dejun 

 
Ziua 08 : KYOTO - HAKONE  

Dupa micul dejun, vom fi preluati de la hotel si transferati la gara din Kyoto pentru a lua trenul catre Hakone. 
Cu ajutorul unui funicular, vei ajunge in varful muntelui Komagatake. Traseul este frumos si din telecabina 
vei admira Muntele Fuji si lantul muntilor Hakone pe partea stanga, Odawara, Yokohama si Insula 
Ohshimape pe dreapta, iar Lacul Ashinoko in spate. Mai apoi vei face o scurta croaziera, intre portul 
Hakonemachi si Togendai, pe Ashi, lac format de o eruptie vulcanica acum 3000 ani. Cand vremea este 
frumoasa se poate vedea in departare muntele Fuji, iar panorama oferita de torii-ul rosu aflat in apele lacului 
face aceasta calatorie cu atat mai placuta. Vei fi transferat de la Lacul Ashi la hotelul din Hakone la care vei fi 
cazat. 

Mese - Mic dejun, Cina 

 
Ziua 09 : HAKONE - MUNTELE FUJI - TOKYO  

Vei vizita Centrul turistic al Muntelui Fuji. Acest centru a fost special creat pentru turistii care ajung sa 



viziteze Muntele si cele Cinci Lacuri de la poalele acestuia. La primul etaj vei gasi un birou de informatii 
precum si diverse alte atractii pentru turisti. Tot aici se gaseste si un muzeu cu exponate si un film in care 
este explicata formarea si ecologia Muntelui Fuji, precum si istoria sa culturala. La etajul superior se afla un 
restaurant cochet cu punte de observare catre acest munte sacru.  
Apoi vei vizita Muzeul de Arta Itchiku Kubota, situat pe dealurile impadurite de pe malul Lacului Kawaguchi. 
Kubota Itchiku a fost artistul care a reinviat Tsujigahana, arta pierduta a vopsirii matasii, folosita in era 
Muromachi (1333-1573) pentru a decora elaboratele kimonouri. Muzeul este remarcabil nu doar prin 
exponatele sale ci si prin arhitectura interesanta, cladirea principala fiind construita utilizand lemn de Hiba 
(soi de chiparos) cu o vechime de peste 1000 de ani. Tot aici se afla si o casa de ceai cu o panorama 
superba asupra cascadelor unde turistii se pot relaxa dupa bunul plac.  
Vei vizita si Sanctuarul Hakone, ce se afla la poalele muntelui Hakone de-a lungul tarmului lacului Ashi. Un 
traseu linistit printre copaci inalti duce catre altarul ascuns in padurea densa, iar portile uriase ale toriilor 
constituie cadrul unor fotografii deosebite. Acest altar a fost construit in anul 757 si are o istorie lunga. Se 
crede ca cei care se roaga la acest altar isi imbunatatesc eficienta in munca. 
Ti se va asigura transferul din Hakone la Tokyo. 

Mese - Mic dejun 

 
Ziua 10 : TOKYO - NIKKO - ASHIKAGA - TOKYO  

Vei fi transferat catre Nikko, unde vei vizita fabulosul Complex Toshogu, cel mai bogat decorat sanctuar al 
Japoniei care include mausoleul Shogunului Tokugawa. Acesta este inclus, impreuna cu alte altare si temple 
din Nikko, pe Lista patrimoniului mondial UNESCO. Vei vedea apoi cascadele Kegon-no-taki si vei face o 
plimbare pe malul Lacului Chuzenji-ko. Lacul este situat la poalele Muntelui Nantai, cunoscut ca vulcanul 
sacru din Nikko. La incheierea vizitei te vei intoarce in Tokyo. 

Mese - Mic dejun 

 
Ziua 11 : TOKYO 

Astazi vei pleca intr-un tur al orasului Tokyo. La incheierea turului vei fi transferat la hotel. 
Vei face o vizita in Piata de peste Tsukiji, recunoscuta ca fiind una din cele mai mari piete de peste din lume, 
manipuland peste 2.000 de tone de produse marine pe zi. Piata este impartita in doua zone: cea interioara, 
unde se afla piata angro, unde pestele este procesat si cea exterioara, locul unde se gasesc restaurante, 
produse de vanzare - peste si fructe de mare, unelte si articole de pescuit. Turistii vin dimineata aici in numar 
mare, savurand spectacolul, atmosfera vibranta si freamatul matinal continuu. 
Vei vizita faimosul Turn Tokyo, situat in Parcul Shiba din zona Minato. 
Vei face o plimbare pe jos pe bulevardul Omotesando, Champs-Elysee-ul orasului, strajuit de o multitudine 
de boutique-uri elegante ale designerilor celebrii si de cafenele cu aer parizian si de asemenea vei ajunge si 
in Harajuku, paradisul impatimitilor modei. 
Vei vizita Sanctuarul Meiji (situat in cartierul Shibuya), dedicat spiritelor zeificate ale Imparatului Meiji si ale 
sotiei sale, Imparateasa Shoken. 
Vei in centrul orasului vechi, Asakusa unde vei vizita Templul Asakusa Kannon, numit si Senso-ji, cel mai 
vechi templu budist din Tokyo. Intrarea se face prin Poarta Kaminarimon (Poarta Tunetului), simbolul 
Asakusa. Aici se pot achizitiona diverse suveniruri traditionale din galeria Nakamise Shopping Arcade. 

Mese - Mic dejun 

 
Ziua 12 : PLECARE DIN TOKYO 

Vei fi transferat la aeroportul din Tokyo. 

Mese - Mic dejun 

 
 

FINAL SERVICII 

LEGENDA:  

 PVT – transfer sau tur privat efectuat cu vehicul si ghid dedicat 
 SIB – tururi si transferuri in sharing base in care vehiculul/ghidul sunt impartite cu alti turisti 



 B – mic dejun 
 L – pranz 
 D – cina 

ORAR DE ZBOR:  

  Plecare Bucuresti 04.04.2018 ora: 07:05 Sosire Amsterdam 04.04.2018 ora: 09:00; KLM; durata:2:55  
  Plecare Amsterdam 04.04.2018 ora: 14:40 Sosire Osaka 05.04.2018 ora: 08:45; KLM; durata:11:05  
  Plecare Tokyo 15.04.2018 ora: 10:30 Sosire Amsterdam 15.04.2018 ora: 15:10; KLM; durata:11:40  
  Plecare Amsterdam 15.04.2018 ora: 20:55 Sosire Bucuresti 16.04.2018 ora: 00:35; KLM; durata:2:40. 
 
 

SERVICII INCLUSE:  

 Bilet de avion pentru zbor international Bucuresti-Osaka, Tokyo-Bucuresti; 
 Taxele de aeroport pentru zboruri; 
 Cazare 10 nopti la hotelurile mentionate, in tipul de camere specificat: 
 Mesele mentionate in program: 10 Mic dejun, 1 Pranz, 1 Cina; 
 Toate tururile si transferurile in conformitate cu itinerarul 
 Toate taxele de intrare la obiectivele turistice mentionate in program 
 Ghid local vorbitor de limba engleza pentru tururile si transferurile incluse 
 Insotitor de grup  
 Bacsis ghizi locali si soferi 
 Asigurarea complexa de calatorie 
 Serviciu telefonic de urgente 24/7 
 Transportul se va face cu masina privata 

 

SERVICII SUPLIMENTARE:  

 Early check-in, late check-out 

 

 

TARIFE SERVICII SI ZBORURI INTERNATIONALE 

Optiune CONFORT  

TARIF FIX / PERSOANA 3.660 €  

Calatorie: 04.04.2018 - 16.04.2018 

SUPLIMENT PENTRU GRUP MAI MIC DE 35 PERSOANE  

200 € / persoana  

Locatie Hotel   Tip camera Mese 
Osaka Granvia Osaka 4* Standard Room vezi itinerar 
Himeji Nikko Himeji 4* Standard Room vezi itinerar 
Kyoto Rihga Royal Kyoto 4* Standard Room vezi itinerar 
Hakone Hakone Yunohana Prince 4* Japanese Room vezi itinerar 



Locatie Hotel   Tip camera Mese 
Tokyo Grand Palace 3* sup. Standard Room vezi itinerar 
 

DATE PLECARE: 2018-04-04; 

 

DISCOUNT PENTRU EARLY BOOKING:  

Discount pentru Early Booking: in cazul in care rezervati si achitati integral aceasta vacanta, se acorda 
urmatoarele reduceri: 

 Cu 8 luni de zile inainte de data plecarii: 5% din tariful pachetului de vacanta; 
 Cu 7 luni de zile inainte de data plecarii: 4% din tariful pachetului de vacanta; 
 Cu 6 luni de zile inainte de data plecarii: 3% din tariful pachetului de vacanta; 
 Cu 5 luni de zile inainte de data plecarii: 2% din tariful pachetului de vacanta; 

 

 

CONSIDERATII GENERALE:  

        Mentionam ca variantele de cazare sunt disponibile la aceasta data. Agentia nu poate garanta 
disponibilitatea lor decat in momentul rezervarii. In cazul in care una dintre optiunile de cazare devine 
indisponibila va vom oferi alternative similare.   

 
 
 
 

   NOEMI BALOGH                                                       GABRIELA NITA 
   Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518941                     Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942  
   E-mail: noemi.balogh@lineablutravel.ro                     E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro 
 

CONTACT 


