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Japonia i
korea - rejs
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Japonia to położona na krańcach świata baśniowa kraina, wzbudzająca coraz większe
zainteresowanie turystów i pasjonatów orientu. Jest to z pewnością kraj kontrastów.
Europejczykom kojarzy się zazwyczaj z tętniącymi życiem metropoliami jak Tokio,
Yokohama czy Osaka, z superszybkimi pociągami czy nowinkami techniki. Ale dzisiejsza
Japonia to także ubrana w kimono gejsza, kryte strzechą chaty, pradawne świątynie i
senne przedmieścia wielkomiejskich dżungli. Japonia to państwo wyspiarskie na
zachodnim Pacyfiku. Archipelag składa się z czterech głównych wysp: Hokkaido,
Honsiu, Sikoku i Kiusiu. Słowo "Japonia" można przetłumaczyć jako "Kraj
Wschodzącego Słońca". Zajmuje ona obszar 377 435 km, zamieszkuje ją 80 mln
mieszkańców, nad którymi panuje cesarz Akihito.

Podróżując po Japonii napotkamy wiele niezwykłych atrakcji, niedostępnych w innych
zakątkach świata – bogactwo egzotycznej przyrody, perełki orientalnej architektury,
zagłębimy się we wspaniałą, pełną tajemnic kulturę, poznamy bogatą i fascynującą
historię samurajów, gejsz i ninja, a także skosztujemy najbardziej malowniczej kuchni
świata. Pytają mnie Państwo czy warto? Ja odpowiadam – po stokroć!
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Zapraszamy Państwa na wspaniały rejs w miejsca, w których was jeszcze nie
było! Niezwykły kraj z wyjątkowo ciekawą kulturą, tradycją i historią. Tak wiele
osobliwości sprawia, że Japonia z Koreą zadziwiają każdego obcokrajowca.
Czy zadziwią i Państwa?

Trzeba wiedzieć:
1. Zakwaterowanie – śpią Państwo pierwszą noc w Tokio, a pozostałe na
statku wycieczkowym Costa NeoRomantica w kabinach dwuosobowych
wewnętrznych (możliwość dopłaty do kabiny z oknem lub balkonem)
2. Wyżywienie – głód nikogo nie dopadnie. Podczas rejsu jedzenie serwowane
jest przez większą część doby. Śniadania, obiady, kolacje, bufety, kotlety,
przekąski i shushi.
3. Jesień to jedna z najpiękniejszych japońskich pór roku. Pogoda staje się
znośna, a liście klonu japońskiego momiji zmieniają kolor na głęboki karmin...
4. Pogoda – trzeba się przygotować na ciepłe dni, jak to we wrześniu.
Zazwyczaj jest 20-30stC. Może popadać…. Nie trzeba natomiast zabierać
czapek i rękawiczek.
5. Rejs – będzie bujać, mam chorobę morską! – eeee tam! Wody wokół
Wysp Japońskich we wrześniu zazwyczaj są spokojne, a choroba morska to
trochę wymysł naszego błędnika. Nic tak dobrze nie robi jak kieliszek Martini w
barze, wtedy sinusoidy się akurat wyrównają…
6. Jak się dostaniemy do Japonii? – oczywiście samolotem. Polecimy bardzo
dobrymi liniami z jedną przesiadką. Pani się boi latać? i pyta czy można
autokarem? Nie nie można, a transport lotniczy jest absolutnie
najbezpieczniejszy na świecie.
7. Lot jest długi i co będziemy robić…. Uwielbiam długie loty… Wtedy mogę
mieć czas na to, na co nie mam czasu na ziemi. Bez telefonu, z książką,
znajomymi, poduszką…. Będzie fajnie.
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Okrętujemy się i rozpoczynamy naszą azjatycką przygodę.
17.09 – Kobe – (postój 15.00-22.00) rano wstajemy jemy śniadanie, potem pół dnia spędzamy na
statkowych warsztatach z kaligrafii i innych japońskich przedziwnościach. O 15 przybijamy do
Kobe, miasto zwiedzamy do wieczora. Kobe to niezwykłe miasto, ponieważ było pierwszym
japońskim oknem na świat. Zobaczymy czarującą dzielnicę Kitano Ijinkan powstałą w XIX wieku.
Pospacerujemy po Meriken Park – pięknym nadmorskim ogrodzie i zachwycimy się Kobe Port
Tower – wieżą w kształcie bębna będącą symbolem miasta. Po zmroku podziwiając rozświetlone
panoramy Kobe wracamy na statek.. Wieczorem kolacja i może jakaś impreza?
18.09 – na morzu – absolutne lenistwo lub aktywne warsztaty, gimnastyka, jogging, pokazy
gotowania, lekcja gry w kasynie, Tai Chi. Ten dzień spędzimy bardzo przyjemnie i po japońsku.
19.09 – Cheju – Korea (postój 13.00-21.00) to istny raj na ziemi, najzieleńsza wyspa w tej
części świata, perełka ze swoimi plażami i bogatą roślinnością.  W ramach wycieczki zobaczymy
Seongsan Ilchulbong będący wygasłym wulkanem, następnie podjedziemy zobaczyć skałę
Yongduam Rock, nazywaną Smoczą Głową, a będącą niezwykłym tworem wiatru i fal. A na
koniec zahaczymy o lokalny rynek Dongmun, gdzie będzie można zakupić rękodzieło japońskich
artystów. Wracamy na statek i ruszamy dalej.
20.09 – Nagasaki – (postój 12.00-20.00) – Nagasaki to niestety jedno z najstraszliwszych miejsc

14.09/15.09 – wylatujemy z Warszawy i lecimy z
jedną przesiadką do Tokio.  Lądujemy na miejscu
póóóóóźnym wieczorem. Jedziemy do hotelu i
doooobranoc.
16.09 – witamy w Tokio. Jemy japońskie śniadanie
– miska zupy miso, wodorosty i inne tym podobne.
Wsiadamy do autokaru i jedziemy na wycieczkę po
mieście. Pałac Cesarski, świątynie w Asakusa,
chłoniemy niezwykły zgiełk japońskiej stolicy.
Popołudniu, na obiad jedziemy już na statek.

,
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na ziemi, miejsc gdzie człowiek usprawiedliwiając się wojenną potrzebą testował nową broń i
popełnił jedna z najpotworniejszych zbrodni w dziejach ludzkości.
Zwiedzimy muzeum poświęcone eksplozji bomby, pospacerujemy po mieście, posłuchamy
niezwykłych historii ale i zachwycimy się przepięknymi widokami miasta malowniczo ulokowanego
pomiędzy wzgórzami. Wracamy na statek, teatr, kolacja, potem kasyno, a może SPA-ć.
21.09 – Kagoshima – (postój 8.00-16.00) już sam przydomek brzmi obiecująco – Neapol
Dalekiego Wschodu…. Skąpana w słońcu, obmywana morzem, położona pod wulkanem. Będzie z
nami przez cały dzień.
Dziś w planach wyspa wulkaniczna Sakurajima z przepięknymi widokami, zajrzymy do
japońskiego ogrodu Senganen, zapoznamy się również z historią japońskiej rewolucji
technologicznej, dla której jednym z kluczowych miejsc była właśnie Kagoshima. Wieczorem
kolacja i spotykamy się na wspólnej imprezie – zdrowie Kapitana….
22.09 – dziś dzień morski, korzystamy z atrakcji statku … dłużej śpimy, jemy, odpoczywamy.
Basen, jacuzzi, teatr a może kino, bądź dla odważnych kasyno! Wieczorem Gala Kapitańska.
23/24.09 - wszystko co dobre szybko się kończy. Rano wpływamy do Tokio, ale przed nami
jeszcze cały dzień. Piękny dzień, który poświęcimy na spotkanie z najczęściej fotografowaną górą
Japonii – Mt. Fuji.
Jedziemy na całodzienna wycieczkę na Fuji. Podziwiamy wspaniałe krajobrazy, robimy zdjęcia i
kupujemy ostatnie pamiątki. Późnym wieczorem zmierzamy na lotnisko. Wsiadamy do samolotu i
lecimy do Europy… zwiedzanie Japonii z Państwem było dla nas ogromną przyjemnością….
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Elegancki statek Costa neoRomantica zachwyca włoskim stylem. Dzięki trzem
żółtym kominom można go łatwo poznać. Ten statek wycieczkowy polecamy
szczególnie dojrzałym miłośnikom rejsów.
Statki klasy neoCollection to średniej wielkości jednostki, które zostały poddane
gruntownej renowacji. Statki te mogą wpływać do mniejszych portów, dzięki
czemu proponowane trasy są niezwykle ciekawe.
Zdaniem gosci: Statek neoRomantica to czterogwiazdkowy hotel na wodzie.
Cechuje go naprawdę znakomita kuchnia!
Bary i restauracje: na statku wycieczkowym Costa NeoRomantica znajduje się
sześć restauracji; w tym jedna w formie rozbudowanego bufetu z grillem i
stanowiskami live cooking oraz sześć restauracji à la carte. Cztery restauracje à la
carte są dodatkowo płatne.
Statek Costa NeoRomantica oferuje wybór siedmiu barów, w tym: winoteka
Verona z setką rodzajów win i 80 gatunkami sera z całego świata, Grand Bar
Piazza Italia, bary przy basenie – Saint Tropez i Montecarlo, kawiarnia Coffee &
Chocolate, Restauracja Giardino, Restauracja Club neoRomantica, Bar Vienna
Cabaret
Atrakcje na statku: 2 jacuzzi, 2 baseny,140-metrowa ścieżka do joggingu, spa
Samsara, sauny, solarium, dobrze wyposażona siłownia, kasyno, kafejka
internetowa, teatr Vienna Cabaret, butiki, biblioteka, roztańczona dyskoteka Tango
bar czekoladowy, Grand Bar Piazza Italia z muzyką na żywo, salon gier video.
Codziennie podczas rejsu organizowane są animacje, gry, quizy i warsztaty.
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W CENIE WYJAZDU:

PRZELOT w obie strony do Tokio i z powrotem z bagażem głównym
8 NOCLEGÓW – 7 na statku w kabinach 2-osobowych wewnętrznych
i 1 w turystycznym hotelu w Tokio.
PEŁNE WYŻYWIENIE na statku (śniadanie, lunch, podwieczorek,
obiadokolację) napoje (kawa, herbata, woda)
SERWIS kabinowy i bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku,
UDZIAŁ we wszystkich imprezach organizowanych na statku (widowiska
w teatrze, animacje, koncerty)
KORZYSTANIE z basenu, siłowni oraz urządzeń sportowo –
rekreacyjnych,
WYCIECZKI po Tokio i na Fuji
TRANSFERY na miejscu
OPIEKA Polskojęzycznego Pilota-Przewodnika
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży
WIELE UŚMIECHU I ŻYCZLIWA ATMOSFERA
UBEZPIECZENIE turystyczne w wariancie podstawowym
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA GRUPY – w terminie uzgodnionym
INFORMACJE PRAKTYCZNE – szczegółowy plik wysyłany drogą
mailową

POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE):
WYDATKI NATURY OSOBISTEJ np. przekąski, napoje, pamiątki,
taksówki, połączenia telefoniczne
Wycieczki w portach – 250 euro
Napiwki na statku – około 75eur
Korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, SPA itp.)
Dopłata do kabiny z oknem lub kabiny jednoosobowej

CENA: PRZY GRUPIE MIN. 48 OSÓB – 6999pln
za osobę w kabinie dwuosobowej przy kursie usd 1eur = 4,1pln
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Do uslyszenia!

Zapraszam do kontaktu:
Rafal Rouba

+48 601 632 580

PURA VIDA!
www.puravida.com.pl

pl. Dabrowskiego 3
90-249 Lódz, Polska

NIP: 7252143398
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