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J
aponiatowciążbardzorzadkowy-
bierany przez Polaków kierunek
wakacyjnych wojaży. Trafiają tu

częściej biznesmeniniż spragnieni eg-
zotykituryści.Wpowszechnejopiniiwy-
jazd do Japonii wiąże się z bardzo du-
żymikosztami.Awcaletakniemusibyć!
Bilety lotniczedoKrajuKwitnącejWiśni
możnakupić,wzależności od sezonu,
jużod2 tys.złotych,azakwaterowanie
iwyżywieniewJaponii to równieżprzy-
stępneceny.

W naszym specjalnym dodatku
przybliżamynaszymczytelnikomatrak-
cje turystyczne Japonii, zachęcamy
dospróbowaniatradycyjnychprzysma-
kóworazserwujemysolidnądawkęprak-
tycznychinformacjidlatych,którzyzde-
cydująsięspędzićwakacjewtymfascy-
nującymkraju.DoJaponiiwartowybrać
sięzwielupowodów.Tokrajoporywają-
cejhistorii iniezwykłychtradycjach.Ja-
poniatokrajdoskonałejkuchnii licznych
atrakcji dla podróżujących w każdym
wieku.Niemniejważnejestbezpieczeń-
stwoiłatwośćporuszaniasiękomunika-
cjąpubliczną,a takżesłynna japońska
gościnność,serdeczneiżyczliwenasta-
wieniedogości,zwaneomotenashi.Ja-
pończycysłynąztego,żetraktujągości
pokrólewsku,niezależnieodzasobności
ichportfela.Japoniasłynie zprzepięk-
nychkrajobrazówibujnejprzyrody.Mało
ktowie,żeokoło70proc.powierzchniJa-
ponii zajmujągóry,wwiększościporoś-
niętegęstymilasami.Japończycydarzą
naturę szacunkiem i dążą do pokojo-
wego i harmonijnego współistnienia.
Dziękiposzanowaniunaturydodziśmo-
żemycieszyćokoniemaldziewicząprzy-
rodąwlicznychparkachnarodowych.

Japonia jestdoskonałymcelempo-
dróży przez cały rok.Wiosna to okres
budzącej się dożycia przyrody.Jej na-
dejście zwiastująbiałe i różowekwiaty

śliwy,którezaczynająkwitnąć jużwlu-
tym.Następnienadchodziczassakury,
czylisłynnejkwitnącejwiśni.Japońskie
latojestgorąceiparne,temperaturydo-
chodządo35 stopni,przywilgotności
osiągającejnawet90procent.Najlepiej
szukać wtedy orzeźwienia na jednej
z pięknych plaż zwidokiemna turku-

sowemorze.Popularnością cieszy się
letniwypoczyneknawyspacharchipe-
laguOkinawa,które leżąwsubtropikal-
nejstrefieklimatycznej.Totakżerajdla
nurków,którzymogąpodziwiaćrafęko-
ralową.Krajobraz jest tunieco innyniż
w pozostałej części kraju.Występują
licznie palmy i drzewa cytrusowe,

a także kwiaty, takie jak hibiskusy czy
azalie.W lecie czekają na turystównie
tylko ciepłe plaże, ale wiele festiwali,
podczas którychmożemypoznaćkul-
turę i tradycję tego kraju.Japońska je-
sień powita nas nasyconymi barwami
czerwieniejących klonów zwanych
momiji.Rośnieondzikowgórach i jest

sadzony w parkach miejskich jako
drzewoozdobne.Opróczklonu,symbo-
lemjapońskiej jesieni jesttakpopularna
wPolsce chryzantema.Kwiat ten jest
herbem rodziny cesarskiej.WJaponii
hoduje się bardzo wiele odmian, nie-
któreznichosiągająnawetśrednicę50
cm!Jesień to również doskonała pora
na trekkingorazskorzystanie zdobro-
dziejstw gorących źródeł.Te ostatnie
popularnesątakżezimą.PonieważAr-
chipelag Japoński rozciąga się z pół-
nocy na południe na długości około
trzech tysięcy kilometrów,oblicze ja-
pońskiej zimyróżnisiębardzowzależ-
ności odmiejsca.Napodzwrotnikowej
Okinawieniemal przezcały rokpanuje
lato,podczasgdywrejonachgórskich
środkowejJaponii lubnapółnocykraju
zimy bywają srogie, a na wyspie
Hokkaidotemperaturaminus15stopni
nie jestniczymniezwykłym.Towłaśnie
terejonypolecamyzwolennikomspor-
tówzimowych,którzychętniespędzają
aktywnieczas.

Święta i festiwalesąbardzosilnieza-
korzenionew japońskiej historii. Nie-
któreznichmająponadtysiącletniątra-
dycję, a poza tymzwielką pompą ob-
chodzone są święta narodowe.
Festiwale mają różny charakter, nie-
którewywodzą się z ludowej obrzędo-
wości, inne są związane z religią,
aosobnąkategorięstanowiąświętapo-
święconenaturze i jej naturalnie zmie-
niającemu się rytmowi.Warto zatem
takzaplanowaćswojąpodróżdoJapo-
nii, aby móc uczestniczyć w jednym
z tych ciekawych i kolorowych wyda-
rzeń.Zimowe festiwale śniegu, święta
dzieci, letnieŚwiętoGwiazdTanabata,
pokazyfajerwerków,czywreszcieobon,
czyli święto ku czci zmarłych to tylko
kilkaprzykładówzdługiej listywartych
zobaczeniawydarzeń.

Kwitnącewyspybliższeniżmyślisz

Nowoczesna Japonia oszałamia ilością atrakcji
J

aponia tonie tylkopięknaprzyroda
ibogate tradycje,ale także kraj no-

wych technologii, wielkomiejskiego
zgiełku inowoczesnej architektury.Wi-
zyta w jednej z japońskichmetropolii
wystarczy,byutwierdzićsięwtymprze-
konaniu.DobryprzykładstanowiTokio,
któredźwignęłosięzezniszczeńwojen-
nych i jest obecnie jednym z najwięk-
szychinajbogatszychmiastnaświecie.
Można znaleźć tu wszystko, czego
pragnąmiłośnicynowoczesności iwiel-
komiejskiej atmosfery – gęstą zabu-
dowę, drapacze chmur górujące
nadcentrum,rozbudowanąsiećmetra,
centrahandlowe, tysiącesklepów,klu-
bówczyrestauracji.

Nowoczesne japońskiemiasta tęt-
niążyciemoferującturystomrozliczne
rozrywki. Począwszy od salonów
karaoke,anacentrachgierwideoskoń-
czywszy.W japońskimkaraoke każda
grupa otrzymuje do dyspozycji od-
dzielnąsalkę,wktórejmożnabawićsię

bez skrępowaniawgronie znajomych
iwybieraćspośródtysięcyutworówza-
równo japońskich, jak i zagranicznych.
Warto również zapoznać się z bogatą
tradycją japońskichsztukscenicznych.
Można wybrać się na występ teatru
mieszczańskiego kabuki, lalkowego
bunraku, czywysublimowanegonoh.
Kupując bilet otrzymamy zestaw słu-
chawkowy,przez który nadawany jest
głosangielskiegolektora.Wartoskorzy-
stać zurokówżycia nocnegow japoń-
skichmetropoliach,któresąniezwykle
bezpieczne.

Architektura japońskich wielkich
miastzasługujenaszczególnąuwagę.
Mimoczęstychtrzęsieńziemi,zarówno
zwykłebudynki, jak i drapacze chmur,
nie ulegają poważniejszymuszkodze-
niom.Jest tomożliwe dzięki zastoso-
waniuwysokozaawansowanychtech-
nik budownictwa, które neutralizują
wstrząsy.Ciekawymprzykładem jest
wieżatelewizyjnaSkyTree,uroczyście

otwartawmaju 2012 rokuwdzielnicy
SumidawTokio.Tonajwyższybudynek
wkraju (634m) i drugi podwzględem
wysokości na świecie, po dubajskiej
Burdż Chalifa. Stanowi ona unikalne
połączenienowoczesnychtechnologii
i tradycyjnychmetod architektonicz-
nych. Jej konstrukcja nawiązuje
do świątynnych pagód, które dzięki
centralnemu rdzeniowi były w stanie
oprzeć się nawet silnym trzęsieniom
ziemi.Oprócz spełniania swojej pod-
stawowej funkcji, wieżamieści także
liczne restauracje i taras widokowy
do podziwiania panoramymetropolii
tokijskiej i okolic.

UpołudniowychwybrzeżyTokioznaj-
dujesięsztucznawyspaOdaiba,zapro-
jektowanajakoosiedleprzyszłości.Znaj-
dująsiętuznanebudynki,takie jakmu-
zeum techniki Miraikan, siedziba
telewizji Fuji, centrum rozrywki Sega
Joypolis oraz diabelski młyn o wyso-
kości 115metrów.Odaiba jestpopular-

nymmiejscemwśród turystówdzięki
unikalnemupołączeniumalowniczego
widoku i futurystycznejarchitektury.

Japonia jest takżepionieremnowo-
czesnej techniki,któraobecna jestnie-
malwkażdymaspekcie życiacodzien-
nego.Jednymznajbardziejwidocznych
przykładów jest systemtransportowy,
zwłaszczakolejowy.W1964rokunatory
wyjechałymaszyny typuShinkansen
serii „0”,które jakopierwszenaświecie
osiągnęłyprędkośćużytkowąpowyżej
200km/h.ObecnieShinkansenykur-
sującokilkanaście-kilkadziesiątminut
zprędkościamirzędu270-285km/h,łą-
czącnajważniejszemiastawkraju.

Japonia słynie takżezdoskonałego
sprzętu elektronicznego, który
podwzględemzarównozaawansowa-
nia,jakijakościmieścisięwścisłejświa-
towejczołówce.Wielesklepówzelektro-
nikąmapokilkapięter.Wszystkie ofe-
rują najnowsze modele po cenach
nierzadkoniższychniżwPolsce.
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Dodatek przygotowany we współpracy z Ambasadą Japonii w Polsce


