JAPONIA – FESTIVALUL CIRESILOR IN FLOARE
Un traseu complet si original cu toate excursiile incluse !
Include Japonia traditionala: Matsumoto – Takayama – Shirakawago - Kanazawa
Include excursia la Hiroshima in valoare de 320 Euro/persoana !
Autocar la dispozitie pe toata perioada programului !
Hoteluri de 4* si 5* de lant ideal localizate !
Tokyo – Hakone – Lacul Ashi – Muntele Fuji – Lacul Kawaguchi – Matsumoto – Takayama
Shirakawago – Kanazawa – Kyoto – Hiroshima&Insula Miyajima (incluse) – Osaka – Nara

Transport avion LUFTHANSA | 12 zile | de la 2.399 Euro

Ziua 1 BUCURESTI – FRANKFURT - TOKYO
 Pentru plecarea 21 martie:
Intalnire cu reprezentantul agentiei la aeroportul Henri Coanda Otopeni la ora 04:30 pentru imbarcare pe
zborul companiei aeriene LUFTHANSA cu destinatia Frankfurt. Decolare la ora 06:30 si sosire in Frankfurt la
08:10. Tur de oras Frankfurt cu autocar si ghid local pe parcursul caruia vom putea admira si zgarie norii
care au devenit o emblema a orasului, inaltandu-se maret in zona noua. Cele mai importante obiective pot fi
vizitate insa in centrul istoric, un adevarat muzeu in aer liber al arhitecturii traditionale: cartierul Römerberg
distrus in timpul bombardamentelor din 1944 si reconstruit dupa razboi pastrand arhitectura originala, biserica
Sf. Paul – simbol al democratiei Germaniei. Timp liber pentru pranz. La ora 15:30 prezentare in aeroport pentru
imbarcare pe zborul LH716 cu destinatia Tokyo Haneda. Decolare la ora 17:50.
 Pentru plecarile 06 aprilie (Paste) si 11 aprilie
Intalnire cu reprezentantul agentiei la aeroportul Henri Coanda Otopeni la ora 11:55 pentru imbarcare pe
zborul companiei aeriene LUFTHANSA cu destinatia Frankfurt. Decolare la ora 13:55 si sosire in Frankfurt la
15:20. Imbarcare pe zborul LH716 cu destinatia Tokyo Haneda cu decolare la ora 18:05.
Ziua 2 TOKYO
Sosire in Tokyo la ora 13:05 (plecare 21.03) respectiv 12:15 (plecari 06.04 si 11.04). Intalnire cu ghidul local
si transer in oras pentru un tur de oras de bun venit. Incepem cu vizitarea zonei Odaiba – un loc foarte
frecventat de turistii din intreaga lume datorita situarii sale pe insula artificala din golful Tokyo si a excelentei
panorame de pe faleza asupra golfului Tokyo. Timp liber in zona de promenada. Vom vizita apoi districtul
Asakusa un loc plin de culoare si vestit pentru obiceiurile traditionale din Tokyo, celebra artera comerciala –
Nakamise, un bulevard cu magazine de suveniruri si specialitati, ce duce pana la Templul Senso-ji unde vom
face popas pentru vizitare. Transfer la hotel si cazare. Timp liber la dispozitie pentru odihna. Cazare hotel
Tokyo Dome 4* situat in inima orasului Tokyo, in cadrul complexului de distractii Tokyo Dome City
sau similar. Detalii pe www.tokyodome-hotels.co.jp/e/
Ziua 3 TOKYO – TUR DE ORAS SI SARBATOAREA CIRESILOR IN FLOARE
Mic dejun. Tur de oras Tokyo de 1 zi cu autocar si ghid local. Incepem turul de astazi cu vizitarea Pietei
Palatului Imperial. De o parte si de alta a drumului care strabate piata se afla plantatii de pin, iar in partea
de nord o fantana care comemoreaza casatoria Imparatului cu Imparateasa. Vom continua apoi, panoramic, cu
celebra artera de cumparaturi Ginza, devenita la sfarsitul sec. XIX vitrina dezvoltarii in stil occidental, avand
cafenele si restaurante pe langa pravalii si magazine. Astazi Ginza este comparabila cu 5th Avenue din New
York cu foarte multe magazine elegante. Ne indreptam apoi catre Altarul Meji Jingu inchinat cultului Shinto.
Shinto este cea mai veche religie din Japonia si este adanc inradacinata in modul de viata al japonezilor. Nu are
fondator, nu are carte sfanta, dar are valori precum armonia cu natura si virtuti cum ar fi “Magokoro” – Inima
sincera in traducere libera. Acest altar este dedicat sufletelor divine ale Imparatului Meiji si Imparatesei

Shoken. Dupa moartea lor, pentru a-i comemora si venera pentru totdeauna, japonezii din toata Japonia dar si
din strainatate au donat peste 100.000 de copaci si au lucrat voluntar la crearea padurii din jurul altarului, in
inima orasului Tokyo. Vom vizita celebra artera Omotesando, strajuita de copaci si asemanata deseori cu
Champs Elysee. Turul de oras continua cu vizitarea Shinjuku Gyoen Park – vestit pentru ciresii sai in
floare. Timp liber pentru vizita. Ultima vizita de astazi o facem la cladirea Administratiei Metropolitane –
cea mai inalta cladire din Tokyo si unde in mai putin de un minut ajungem la platforma de observare situata la
202m inaltime ce ofera o spectaculoasa panorama asupra orasului Tokyo. La ora 18:00 transfer la hotel. Seara,
timp liber la dispozitie. Cazare hotel Tokyo Dome 4* situat in inima orasului Tokyo, in cadrul
complexului de distractii Tokyo Dome City sau similar.
Ziua 4 TOKYO – HAKONE – LACUL KAWAGUCHI – MUNTELE FUJI – MATSUMOTO
Mic Dejun. Excursia continua spre Hakone – renumit pentru privelistile sale cu Fuji-san, mai ales oglindindu-se
in frumosul lac Ashino-ko. Cu cele mai multe statiuni din regiune, cu vaile sale din care fumega vulcanii, cu
peisajele celor cinci lacuri Fuji din arealul apropiat si cu prezenta chiar a lui Fuji-san, cu siguranta ca Hakone
este una dintre cele mai cautate zone din Japonia pentru recreere si relaxare. Vom face pentru inceput o
croaziera pe lacul Ashi urmata apoi de o ascensiune cu telecabina pe Komagateke Ropeway (ropu-ue).
Dupa vizita cu telecabina, ne imbarcam in autocar si ne indreptam spre zona lacului Kawaguchi, al doilea pe
care il vizitam din cele cinci lacuri din zona muntelui Fuji si unde vom face un popas fotografic pentru a admira
panorama deosebita a Muntelui Fuji (daca vremea ne permite). Imaginea celei mai importante minuni
naturale din Japonia este pretutindeni: pe cartile postale, calendare si imprimeuri vechi pe lemn. Cu o altitudine
de 3,776m este cel mai inalt si cel mai popular munte din Japonia si este considerat unul dintre cei mai frumosi
vulcani din lume. Baza muntelui, care formeaza un cerc aproape perfect, are un diametru de 35 – 40 km. Turul
de astazi continua spre Matsumoto unde ajungem aproximativ la ora 18:00. Cazare hotel Buena Vista 4*
Matsumoto (www.buena-vista.co.jp) sau similar pentru plecarile 21.03 si 11.04 / respectiv hotel Kagetsu 4*
Matsumoto (http://matsumotohotel-kagetsu.com) sau similar pentru plecarea din 06.04.
Ziua 5 MATSUMOTO – TAKAYAMA
Mic dejun. Incepem ziua cu o vizita la Ferma Ishii Miso Brewery. Miso este termenul japonez pentru pasta
fermentata din soia folosita la traditionala supa japoneza. Miso mai poate fi facuta cu orez sau orz, la care se
adauga sare si mucegai si apoi ingredientele sunt supuse unui proces de imbatranire cuprins intre 6 si 36 de
luni. Produsul final este o savuroasa pasta care variaza in culoare de la auriu la brun roscat sau brun inchis la
culoare. Continuam cu o vizita la Scoala Kaichi, printre primele scoli din Japonia. S-a deschis in mai 1873, la
un an de la prima reforma scolara majora, iar in aprilie 1876 s-a mutat in actuala cladire, devenita muzeu in
1965. Condus de clanul Ogasawara in sec. XIV-XV si preluat de Ishikawa in sec. XVI, Matsumoto era un oras
asezat in jurul Castelului Matsumoto pe care il vizitam astazi cu ghidul local. Castelul face parte din colectia
celor patru castele desemnate “Comorile Nationale ale Japoniei”. Doar o nuanta de alb pune in evidenta zidurile
intunecate din lemn si tiglele de aceeasi culoare ale acoperisului acestei Comori Nationale, poreclita si “Castelul
Ciorii”. Interiorul castelului este dominat de scari abrupte si tavane joase, cu o colectie impresionanta de arme
si armuri din perioada Sengoku (a statelor beligerante) cand acesta fost construit. Ferestrele inguste din lemn,
odinioara folosite de arcasi inarmati, ofera privelisti uimitoarte asupra Alpilor Japonezi si a orasului Matsumoto.
Ne vom indrepta apoi catre Takayama, unde vom ajunge dupa circa doua ore cu autocarul. Seara, timp liber
la dispozitie. Cazare in stil traditional japonez la hotel Hida Hanasatonoyu Takayama Ouan 3* superior sau
similar, unde vom putea experimenta atmosfera din locuintele japonezilor combinata cu modernismul zilele
noastre. Detalii pe: http://www.booking.com/hotel/jp/takayama-ouan.ro.html pentru plecarile 21.03 si 06.04 /
respectiv hotel Route Inn Grantia Hida 3*superior Takayama pentru plecarea din 11.04. Detalii pe:
www.hotel-grantia.co.jp/hidatakayama
Ziua 6 TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – KANAZAWA
Mic dejun. Takayama este unul dintre putinele orase din Japonia care a pastrat vechile obiceiuri si traditii,
lucru care poate fi observat la o simpla plimbare prin orasul vechi. Numele Takayama inseamna “Muntele Inalt”
si are atat de multe monumente istorice incat mai este denumit “Micul Kyoto” in special datorita cartierului sau
de temple Teramachi. Turul pietonal cu ghidul local ne va purta catre Pietele matinale in aer liber ale
orasului, pline de culoare, fosta primarie Jinya House – care a servit ca birou al administratie publice locale
condus de oficiali trimis de la Edo (Tokyo) si este singura cladire guvernamentala ce a supravietuit in Japonia
din perioada Edo. In prezent este muzeu si are deschise publicului mai multe incaperi foarte bine intretinute si
care au servit ca birouri, sali de conferinta, spatii rezidentiale si chiar camere de interogatorii. Vom vizita apoi
din orasul vechi vestita strada pietonala Kamisannomachi (zona protejata a orasului Takayama).
Ne imbarcam in autocar si ne indrepta catre satul Shirakawago – parte a Patrimoniului Mondial Unesco unde
vom admira multe exemple reusite de acoperisuri din paie sau stuf, ferme impunatoare, unele dintre aceste
functionand ca hanuri. Vom vizita aici casa traditionala Wada House, unica prin constructia sa. Excursia
continua spre Kanazawa unde ajungem in cursul serii. Timp liber la dispozitie. Cazare hotel Mystays Premier
Kanazawa 4* sau similar pentru plecarea 21.03 / respectiv hotel Kanazawa New Grand Hotel 4* sau similar
pentru plecarile 06.04 si 11.04.
Nota: In aceasta zi bagajul (1 piesa/persoana) va fi expediat cu un serviciu de curierat rapid la Kyoto, de aceea
trebuie sa va luati un bagaj de mana cu cele necesare pentru aceasta innoptare si ziua urmatoare
Ziua 7 KANAZAWA – KYOTO
Mic dejun. Tur de oras Kanazawa cu autocar si ghid local. Kanazawa a fost capitala vechiului domeniu
feudal Kaga, ce a ajuns sa fie guvernat de secta budista Jodo Shinshu. Vom vizita Casa Samurailor Nomura,
Gradinile Kenroku-en, una dintre cele trei mari gradini ale Japoniei si care se numeste astfel dupa cele sase
combinatii (kenroku) considerate ideale pentru o gradina: spatiozitate, seninatate, venerabilitate, privelisti,
conceptie subtila si racoare oferita de cursurile de apa. Turul continua cu Ochaya Shima – o incantatoare casa

veche de gheise pastrand inca mobilierul original si Piata Oumicho – cunoscuta si sub denumirea de
“Bucataria orasului” si un adevarat reper al artei culinare locale. La ora 16:01 ne vom imbarca in trenul Express
“Thunderbird 34” cu destinatia Kyoto unde ajungem in cursul serii la ora 18:09. Recuperarea bagajelor si
cazare. Seara, timp liber la dispozitie sau plimbare pietonala cu insotitorul de grup. Cazare hotel New Miyako
4* situat central sau similar. Detalii pe: www.miyakohotels.ne.jp/newmiyako/english/
Ziua 8 KYOTO
Mic dejun. Cu cei peste 1000 de ani de istoriei ai sai, Kyoto constitue centrul Japoniei in ceea ce priveste
cultura traditionala si are aproape orice isi pot dori vizitatorii, adica peste 1.800 de temple, sute de altare,
cladiri si cartiere istorice, gradini faimoase si locuri minunate pe dealurile impadurite din jurul sau. Astazi vom
descoperi Kyoto in cadrul unui tur de oras de o zi cu autocar si ghid local. Pentru inceput vom vizita Templul
Kinkakuji cunoscut si sub denumirea de Pavilionul de Aur. Privelistea cu templul de aur oglindindu-se in
iazul din fata sa, mai ales atunci cand copacii din jurul lui au culorile toamnei, este una dintre cele mai
frumoase din lume. Este cu siguranta unul dintre cele mai frumoase locuri din Japonia si atrage foarte multi
turisti mai ales in week-end. Continuam cu vizitarea Castelului Nijo. Construit in 1603, Castelul Nijo n-a fost
numai o fortareata, ci a indeplinit si rolul de palat rezidential pentru shogunul Tokugawa Ieyasu (1542-1616),
in timpul vizitelor pe care acesta obisnuia sa le faca la Kyoto. Palatul Principal (Honmaru) a fost mutat aici din
incinta Palatului Imperial, iar la cel de-al doilea palat (Ninomaru Palace) face parte din Patrimoniul National cu o
arhitectura splendida si minunate decoratiuni interioare. Vom vizita in continuare Templul Kiyomizu. Construit
in anul 798, templul este dedicat zeitatii budiste cu 11 fete Kannon. Cladirile actuale au fost ridicate de
shogunul Tokugawa Iemitsu in 1633. Sala principala, Comoara Nationala, este atarnata de peretele abrupt al
cadrului masiv ce incoporeaza 139 stalpi imensi din lemn, dand senzatia ca este suspendata in aer. Se bucura
de o priveliste deosebita asupra orasului Kyoto. Timp liber la dispozitie pentru cumparaturi pe celebra artera de
suveniruri de la baza templului. Ultima vizita este la altarul Fushimi Inari Shrine faimos datorita miilor de
porti “Torii”. Privelistea miilor de porti iti taie rasuflarea la propriu. Transfer la hotel. Seara, optional, vizitarea
Districtului Gion – Districtul Gheiselor, unde Maiko – “papusi” aratoase cu fete vopsite in alb – se plimba pe
sandale inalte, iar Gheisele aluneca in urma lor in imbracamintea lor fina de matase, cu nonsalanta regala.
Cazare hotel New Miyako 4* situat central sau similar.
Ziua 9 KYOTO - HIROSHIMA
Mic dejun. Intalnire cu ghidul local pentru a continua vizitarea minunatului oras Kyoto cu autocar local. Vom
incepe cu vizitarea templului Tenryu-ji (Templul Dragonului Ceresc). Lacasul a fost construit in 1339 de
primul shogun Ashikaga, Takauji, spre a-l comemora pe imparatul Godaigo. Exilat de Takauji, Godaigo a murit
ca urmare a acestui fapt. Auzind ca spiritul sau razbunator i-a aparut unui preot important ca un dragon,
Takauji a construit repede Tenryu-ji ca sa-l linisteasca. Continuam apoi cu o plimbare pe aleea de promenada
ce trece prin centrul Padurii de Bambus. Aceasta scurta plimbare devine foarte interesanta atunci cand adie
usor vantul iar tulpinile inalte de bambus balanseaza usor, inainte si inapoi, creeand un zgomot specific. Ultima
vizita din Kyoto o facem la gradinile Okochi Sanso situate in vestul orasului si care in aceasta perioada a
anului ofera un spectacol de negalat atunci cand toata vegetatia a imbracat culorile primaverei. Vom servi o
ceasca de ceai traditional japonez inainte de a ne lua la revedere de la minunatul oras Kyoto si ne indreptam
catre gara pentru imbarcare la ora 16:10 in celebrul tren japonez de mare viteza Shinkansen “Nozomi 113”
(trenul glont) cu destinatia Hiroshima unde ajungem la ora 17:56. Transfer la hotel. Seara, timp liber la
dispozitie sau plimbare pietonal cu insotitorul de grup. Cazare hotel Sheraton Grand Hotel 5* situat in inima
orasului Hiroshima sau similar. Detalii pe: www.sheraton-hiroshima.jp/en
Nota: In aceasta zi bagajul (1 piesa/persoana) va fi expediat cu un serviciu de curierat rapid la Osaka, de
aceea trebuie sa va luati un bagaj de mana cu cele necesare pentru aceasta innoptare si ziua urmatoare
Ziua 10 HIROSHIMA – INSULA MIYAJIMA – OSAKA
Mic dejun. Tur de oras Hiroshima cu autocar si ghid local. Pentru inceput vom vizita Parcul Memorial al
Pacii (Heiwa Kinen-koen) si Muzeul Memorial al Pacii. Acestea ofera generatiilor actuala si viitoare
avertismentele trecutului. Invelisul ramas dintr-o cladire dupa bombardament este cunoscut sub numele de
Domul Bombei Atomice – singura cladire care a ramas in picioare dupa bombardamentul atomic si unul
dintre cele mai importante elemente din Parcul Memorial al Pacii. Sala de promovare a industriei din oras pana
pe 6 august 1945 este acum un sit al Patrimoniului Mondial, pastrat asa cum a ramas dupa explozie.
Hipocentrul – punctul deasupra caruia a explodat bomba se afla la 100m sud de aceasta sala. Flacarii Pacii
(Heiwa-no-To) nu se va stinge pana ce nu va fi distrusa ultima arma nucleara. Transfer cu autocarul la
Miyajimaguchi si imbarcare pe ferry-boat pentru a vizita Insula Miyajima – unul dintre cele 3 locuri
desemnate prin traditie ca avand cele mai frumoase peisaje din Japonia. Miyajima inseamna “insula altarului”
datorita locului, considerat sacru de aproape 1500 ani. Tur pietonal cu ghidul local. Vom vizita Altarul
Itsukushima – unul dintre cele mai sfinte ale religiei shintoiste nipone, ce completeaza frumusetea uimitoare
a insulei. Pare ca pluteste deasupra apei, iar uriasele sale torii rosii reprezinta un simbol al Japoniei la fel de
important ca Fuji-san. Intoarcere la Hiroshima cu ferry-boat-ul pana la Miyajimaguchi si transfer cu autocarul
la gara din Hiroshima. La ora 16:57 imbarcare in celebrul tren japonez de mare viteza Shinkansen “Nozomi
46” cu destinatia Shin Osaka unde ajungem la ora 18:18. Transfer cu autocarul la hotel. Seara timp liber la
dispozitie. Cazare Hotel Elsereine Osaka 4* (rating atribuit de touroperator pe baza facilitatilor) sau similar
Osaka. Detalii pe: http://htl-el-osaka.com
Ziua 11 OSAKA – NARA
Mic dejun. Excursie cu autocar si ghid local la Nara – leaganul civilizatie nipone si cea mai veche capitala a
Japoniei intre anii 710-784. Se considera ca aici este locul unde a inflorit Budismul sub puternicul patronaj al
Imparatilor Japoniei. Vom vizita Templul Todaiji – construit in anul 752 si care gazduieste cea mai mare
statuie din bronz a lui Buddha din intreaga lume. Masiva Poarta Sudica (Nandaimon) dateaza din sec.VIII,

refacuta in sec.XII dupa ce s-a prabusit din cauza unui taifun. Sala Marelui Buddha (Daibutsuden) are 57m
lungime, 50m latime si 48m inaltime si este inca una dintre cele mai mari constructii din lemn din lume si face
parte din Patrimoniul National. Daibutsu – Cea mai mare statuie de bronz a lui Buddha din lume cantareste
550tone, are 290 livre de aur si 16.2m inaltime fiind asezata pe un urias piedestal cu o circumferinta de 20.7
metri. Vom mai vizita Altarul Kasuga Shrine, intemeiat in anul 710 de Fujiwara-no-Michinaga ca Altar al
familiei. Drumul spre Altar, in lungime de 800 m este marginit de 2000 de felinare de piatra donate de
credinciosi, alte 1000 facute din bronz sunt agatate de stresinile cladirilor mai apropiate de poarta principala.
Ultima vizita in Nara este la si Parcul de Caprioare. Caprioarele au ajuns in Japonia inaintea niponilor,
traversand podurile ce legau insulele de continent in Era Glaciara. Potrivit shintoismului, sunt considerate
mesagere divine si populeaza zona Nara de secole. Intoarcere la Osaka cu autocarul unde vom vizita zona
Dotonbori si Umeda, o zona remarcabila pentru labirintul sau de mall-uri si arhitectura moderna pe verticala,
mai ales stralucita cladire Umeda Sky, cu 40 de niveluri, un titan de doua turnuri gemene ridicat in 1993. De
la inaltimea celor 40 de etaje ale platformei de observare cunoscuta si sub denumirea de Gradina Plutitoare,
putem admira privelisti panoramice deosebit de spectaculoase. La ora 18:00 transfer la hotelul situat in
aeroportul Kansai pentru mai mult confort in vederea zborului de maine dimineata! Cazare hotel Nikko Kansai
Airport 4* sau similar. Detalii pe www.nikkokix.com/e/
Ziua 12 OSAKA – FRANKFURT – BUCURESTI
Mic dejun. Hotelul este situat in terminal. Dupa micul dejun, imbarcare pe zborul companiei LUFTHANSA LH741
cu destinatia Frankfurt. Decolare la ora 10:00 si sosire la Frankfurt la ora 14:50. Timp liber in aeroport.
Imbarcare pe zborul LH1422 cu destinatia Bucuresti. Decolare la ora 20:30 si aterizare pe aeroportul Henri
Coanda la ora 23:45. Sfarsitul pachetului de servicii.

Date de plecare: 21 martie, 06 Aprilie – Excursia de Paste, 11 aprilie

Tarife

calculate pentru un grup de 35 platitori
Pentru 25-29 de platitori se achita un supliment de 130 Euro/pers

 2.399 Euro adult loc in camera tripla (dubla cu pat suplimentar)
 2.499 Euro adult loc in camera dubla, twin
 2.940 Euro adult loc in camera single

Nota: Tarifele in EUR au fost calculate la un cursul de 1 EUR=129 JPY. In situatia in care moneda japoneza JPY se
va aprecia mai mult de 2% (curs de 1EUR<126 JPY), tarifele se vor recalcula.

Servicii incluse:
 Bilet de avion Bucuresti – Tokyo si Osaka – Bucuresti, via Frankfurt, compania LUFTHANSA
 Important! Transport cu autocar local pe toata perioada circuitului (nu se foloseste transportul public pentru
realizarea programului)
 10 nopti cazare hoteluri de 5*, 4* si 3*superior astfel:
 2 nopti cazare cu mic dejun hotel Tokyo Dome 4* situat central Tokyo
 1 noapte cazare cu mic dejun hotel Buena Vista 4* (plecari 21.03 si 11.04) respectiv
Hotel
Kagetsu 4* (plecare 06.04) Matsumoto sau similar
 1 noapte cazare cu mic dejun hotel Hida Hanasatonoyu Takayama Ouan 3*superior (plecari 21.03 si 06.04)
respectiv hotel Route Inn Grantia Hida 3*seuprior Takayama sau similar
 1 noapte cazare cu mic dejun hotel Mystays Premier 4* (plecare 21.03) respectiv hotel Kanazawa New Grand 4*
Kanazawa sau similar
 2 nopti cazare cu mic dejun hotel New Miyako 4* Kyoto sau similar
 1 noapte cazare cu mic dejun hotel Sheraton Grand 5* Hiroshima sau similar
 1 noapte cazare cu mic dejun hotel Elsereine 4* Osaka sau similar
 1 noapte cazare cu mic dejun hotel Nikko Kansai Aisport 4* sau similar
 Transport, transferuri si tururi de oras cu autocare locale conform programului
 Tururile de oras, excursiile si vizitele prevazute in program
 Biletele de intrare la obiectivele turistice din program
 Croaziera pe lacul Ashi
 Bilet Telecabina Komagateke
 Bilet la trenul expres pe ruta Kanazawa – Kyoto
 Bilete la trenul de mare viteza Shinkansen (clasa a doua cu loc rezervat) pe urmatoarele rute:
 Kyoto – Hiroshima
 Hiroshima – Osaka
 Bilet de ferry boat Miyajimaguchi – Insula Miyajima – Miyajimaguchi
 Transferul bagajelor cu serviciul de curierat pe urmatoarele rute:
 Takayama – Kyoto in ziua 5 (se va pregati bagaj de mana pentru innoptarea la Kanazawa si pt. a doua zi)
 Kyoto – Osaka in ziua 8 (se va pregati bagaj de mana pentru innoptarea la Hiroshima si pt. a doua zi)
 Ghizi locali de limba engleza pe parcursul intregii excursii
 Insotitor roman de grup

Servicii neincluse:




Taxele de aeroport si combustibil: 499 Euro/persoana (pot suferi modificari pana la emiterea biletelor
de avion cu 15 zile inainte de plecare, in functie de evolutia pretului petrolului sau in urma majorarii de
catre autoritatile aeroportuare)
Asigurarea medicala, asigurarea storno (se emite in aceeasi zi cu contractul), excursiile optionale
Bacsisul pentru ghizii locali si soferi (se achita la fata locului insotitorului de grup)

Supliment demipensiune (9 cine): 330 Euro/persoana (se rezerva din tara la rezervare)
Cinele se vor servi la hotel sau restaurante locale situate la distanta de mers pe jos de hotel si cel putin o cina
va fi in stil japonez (fara bauturi). In ultima seara nu este inclusa cina.

IMPORTANT!



Pentru aceasta excursie este necesar pasaportul electronic valabil cel putin 6 luni de la data
terminarii calatoriei.
Nu recomandam pasaportul temporar, intrucat pentru acest tip de pasaport este necesara
obtinerea vizei in prealabil de la ambasada japoniei

Transferuri GRATUITE la aeroportul Otopeni din urmatoarele orase:
•
•
•
•

Constanta, Medgidia, Cernavoda, Fetesti, Slobozia
Iasi, Targu Frumos, Roman, Bacau, Onesti, Adjud, Focsani, Buzau, Urziceni
Brasov, Predeal, Sinaia, Campina, Ploiesti
Sibiu, Rm. Valcea, Pitesti

INFORMATII UTILE REFERITOARE LA TRANSFERUL GRATUIT DIN PROVINCIE
 Transferul gratuit se rezerva odata cu pachetul turistic!

Ulterior aceasta nu mai poate fi confirmat decat in limita locurilor disponibile si cu minim 21 de zile
inainte de plecare.


TRANSFERUL DIN PROVINCIE la punctele de imbarcare sau la aeroport este oferit de agentie cu titlu GRATUIT.
Prin urmare acesta nu poate face subiectul unor eventuale despagubiri. Daca pasagerul renunta la transfer, nu se pot face
restituri intrucat acesta este GRATUIT. De asemenea, daca pasagerul renunta la transferul de DUS, transferul de retur se
anuleaza automat. Acesta va putea fi asigurat doara daca vor mai fi locuri disponibile la acel moment in mijlocul de transport.
 Prezentarea la transfer se face cu minim 15 minute inainte de ora de plecare comunicata.
 Pasagerii care beneficiaza de TRANSFER GRATUIT au obligatia de a comunica agentiei revanzatoare sau tour operatorului
un numar de telefon mobil la care sa poata fi contactati de soferi in cazul unor modificari neprevazute care pot aparea in ziua
transferului. Touroperatorul nu-si asuma raspunderea pentru eventuale neprezentari la transfer ale pasagerilor care au drept
consecinta pierderea avionului. In acest caz, costurile suplimentare generate de un nou bilet de avion sau modificarea celui
existent vor fi suportate de pasager.
 Transferurile gratuite sunt asigurate de Tour Operator cu mijloace auto din flota proprie (autoturisme pentru 1-4 pasageri,
microbuze de 6, 8 respectiv 15 locuri, midiautocar de 26 de locuri) si/sau cu mijloace auto ale companiilor de transport
partenere pe rute regulate de transport pasageri. In situatia in care Touroperatorul recurge la companiile de transport care
efectueaza transport regulat de persoane pe rutele de transfer, contravaloarea biletului de transport este asigurata integral de
catre Touroperator iar pasagerii vor fi anuntati in mod corespunzator.
 Daca Touroperatorul are de asigurat in aceeasi zi transferuri gratuite pe aceeasi ruta si din aceleasi orase pentru 2 sau mai
multe excursii cu plecare sau sosire in aceeasi zi, se va organiza un singur transfer cumulat pentru toti pasagerii din excursiile
respective. In acest caz, pot aparea timpi de asteptare de 1 pana la 3 ore. In acest caz, pasagerii vor fi anuntati si trebuie sa
confirme daca doresc sa beneficieze de transferul cumulat sau nu.
 Touroperatorul nu isi asuma raspunderea in situatia putin probabila a aparitiei unor evenimente neprevazute (blocarea
traficului rutier, inzapezirea drumurilor, inundatii, accidente rutiere, etc) care pot duce la intarzierea transferului si pierderea
zborului.
 Turistii au obligatia de a mentine curatenia in mijlocul de transport pe tot parcursul transferului. In mijlocul de transport nu
este permis fumatul, consumul de bauturi alcoolice si produse alimentare.
 Transferurile din provincie se asigura in conformitate cu reglementarile legale in vigoare cu privire la transportul de
persoane si cu respectarea timpilor de condus ai soferilor. Din acest considerent, soferii vor face pauzele de odihna impuse de
lege in vederea asigurarii unui transport in conditii de siguranta
DOCUMENTE DE CALATORIE
 Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie, CARTEA DE IDENTITATE SAU PASAPORTUL, nu prezinta
urme de deterioare a elementelor de siguranta.
 Cetatenii romani pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Schengen si Spatiului Economic European
cu cartea de identitate sau pasaportul in curs de valabilitate. Pentru a verifica lista statelor care permit intrarea pe baza
cartii de identitate, lista statelor membre U.E., Schengen si Spatiul Economic Eurpoean, va rugam sa consultati site-ul Politiei
de Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions.
 Accesul cu cartea de identitate mai este permis in urmatoarele state: Macedonia (90 zile), Muntenegru(30 zile), Serbia (90
zile), Norvegia (daca cartea de identitate romaneasca valabila este emisa dupa anul 2009, in care este specificata cetatenia
romana. Cartile de identitate romanesti emise inainte de anul 2009 nu sunt recunoscute ca documente de calatorie in Norvegia)
 Pentru toate celelalte state din afara Uniunii Europene si pentru acele state pentru care cetatenii romani nu au nevoie de viza
de intrare, accesul se face pe baza pasaportului valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Pentru a consulta
lista statelor pentru care nu este necesara viza de intrare accesati site-ul Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al
Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions.

 Pentru tarile in care cetatenii romani au nevoie de viza de intrare, este necesar pasaportul valabil cel putin 6 luni de la data
terminarii calatoriei. Anumite state nu permit accesul ca pasaport temporar sau nu aplica vize pe pasaport temporare, de aceea
va rugam sa consultati serviciul consular al tarii in care intentionati sa faceti deplasarea sau solicitati acest lucru agentului dvs.
de turism.
 In cazul persoanelor casatorite recent, nu se accepta Cartea de Identitate anulata (perforata) de autoritati in vederea emiterii
unei noi carti de identitate.
 Copiii care nu au carte de identitate, vor trebui inscrisi pe pasaportul unuia dintre parinti. In acest caz, parintii care au copiii
trecuti in pasaportul lor, vor calatori obligatoriu cu Pasaportul.
 Agentia organizatoare (Tour Operatorul) nu are nici o raspundere in situatia in care autoritatile de frontiera nu permit
accesul turistului pe teritoriul statului respectiv. De asemenea, nu are nici o responsabilitate daca turistului nu i se permite
parasirea teritoriului unei tari de catre autoritatile de frontiera din statul respectiv. In aceste cazuri, turistului nu i se mai
restituie contravalorea excursiei.
FOARTE IMPORTANT !!!! DOCUMENTE NECESARE PENTRU MINORI

• Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte, este necesar acordul celuilalt parinte exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat.
Daca celalalt parinte a decedat, este necesara o copie dupa actul de deces.
Pentru minorii care au un singur parinte declarat in certificatul de nastere, este necesara o copie a acestui certificat.
• Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte si acesta este divortat, este necesara hotararea judecatoreasca definitiva prin care
i-a(u) fost incredintat(ti) minorul(ii) si copie dupa actul de divort. Daca hotararea judecatoreasca nu este definitiva, este necesar acordul celuilalt
parinte exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat.
• Pentru minorii care calatoresc fara parinti si au fost incredintati unei terte persoane, este necesar acordul ambilor parinti exprimat printr-o declaratie
autentificata la notariat precum si cazier juridic pentru persoana care ii insoteste.
ATENTIE!
Daca nu va incadrati in niciuna dintre prevederile de mai sus, va rugam sa consultati site-ul politiei de frontiera: www.politiadefrontiera.ro si sa va
asigurati ca intruniti conditiile prevazute de articolul 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 cu modificarile ulterioare, apeland politia de frontiera la
nr. de telefon 021.9590.

CAZARE SI PROGRAMUL EXCURSIEI
 Clasificarea hotelurilor din program este in conformitate cu standardele existente in tara respectiva si poate sa nu coincida cu
normele de clasificare din Romania.
 Hotelurile nominalizate in program pot suferi modificari pana la data plecarii, in functie de conditiile specifice care pot
aparea intre momentul publicarii programului si data plecarii. Daca aceste schimbari sunt impuse de furnizorul local,
intotdeauna se vor oferi hoteluri similare ca locatie/confort.
 Majoritatea hotelurilor nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere camere duble cu pat suplimentar, in
functie de disponibilitate. Patul suplimentar poate fi un pat pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibila, etc.
 Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se
rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei. Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera,
hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa
va informeze cu exactitate asupra lor.
 Situatia de partaj in camera dubla este atunci cand o persoana doreste sa participe la o excursie singura, dar nu in camera
single, ci cu alta persoana, necunoscuta, de acelasi sex, intr-o camera dubla pentru doua persoane. In aceasta situatie persoana
in cauza solicita Tour Operatorului o rezervare partaj in camera dubla, sub rezerva ca Tour Operatorul va gasi, in timp util, a
doua persoana dispusa sa participe la excursie partaj in camera dubla. Daca nu se va gasi a doua persoana, prima persoana se
poate retrage, sau va achita suplimentul de camera single pentru a putea participa la excursie. Tour Operatorul nu este
raspunzator de achitarea suplimentului de camera single.
 Insotitorul de grup poate efectua modificari programului (schimbari de ore, modificarea ordinii desfasurarii acestuia), fara a
afecta insa structura serviciilor efectuandu-l astfel in totalitate.
INFORMATII UTILE REFERITOARE LA ZBORUL CU AVIONUL:
 Compania/companiile aeriene care opereaza zborurile din pachetul de servicii pot aduce diferite modificari zborurilor
contractate, in functie de conditiile obiective din perioada de operare, pana la momentul plecarii pentru zborul/zborurile de dus
sau dupa momentul plecarii pentru zborul/zborurile de intors. Agentia organizatoare va informa pasagerii directi respectiv
agentiile revanzatoare asupra eventualelor modificari survenite independent de vointa sa si nu va fi raspunzatoare de
eventualele inconveniente aparute.
 Alocarea locurilor in avion se face de catre ghiseul de check-in din aeroport in functie de ordinea sosirii pasagerilor. Pentru
destinatiile europene, de regula, limita de bagaje de cala este de 20 kilograme si 06 kilograme pentru bagajul de mana,
dimensiuni: 55cm x 40cm x 20cm. Depasirile de limita de KG se achita separat pe aeroport. Mai multe informatii gasiti pe
site-ul companiei aeriene sau in agentia de turism.
 Femeile care sunt insarcinate in peste 6 luni, au nevoie de un certificat medical cu acordul medicului de a calatori cu
avionul. Compania de zbor si echipajul de bord isi rezerva insa dreptul de a decide daca permit sau nu imbarcarea persoanelor
cu sarcina avansata (ultimele 2-3 luni).
 Pasagerii care sufera de boli contagioase nu pot calatori cu avionul. Personalul aeroportuar si de bord isi rezerva dreptul de
nu permite imbarcarea respectiv de a dispune debarcarea persoanelor in cauza.
 Dupa aterizarea pe aeroportul de destinatie, pasagerii se vor prezenta mai intai la ghiseul Control pasapoarte, dupa care isi
vor recupera bagajele din locul special amenajat. Daca atunci cand ajungeti la destinatie observati ca aveti probleme in gasirea
bagajului depus la biroul de check-in la imbarcare, va rugam nu parasiti aeroportul, ci depuneti o sesizare la biroul de
reclamatii existent la terminal.

PROMOTII EARLY BOOKING SI OFERTE SPECIALE:
 In cazul unor promotii early booking sau oferte speciale cu o perioada fixa de valabilitate, agentia aloca un numar limitat de
locuri la reducere. Daca acestea se epuizeaza inainte de data limita a promotiei, agentia poate decide sa opreasca campania de
promotii inainte de data limita setata initial, fara un anunt in prealabil.
 Rezervarile facute cu promotii de tip early booking nu pot fi anulate fara penalizari. In caz de anulare a unor rezervari din
categoria promotiilor early booking, penalizarile sunt de 100%.

