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Dodatek przygotowany we współpracy z Ambasadą Japonii w Polsce

Kwitnącewyspybliższeniżmyślisz
aponia to wciąż bardzo rzadko wybierany przez Polaków kierunek
wakacyjnych wojaży. Trafiają tu
częściej biznesmeni niż spragnieni egzotykituryści.Wpowszechnejopiniiwyjazd do Japonii wiąże się z bardzo dużymikosztami.Awcaletakniemusibyć!
Bilety lotnicze doKraju KwitnącejWiśni
można kupić, w zależności od sezonu,
już od 2 tys. złotych, a zakwaterowanie
i wyżywienie w Japonii to również przystępne ceny.
W naszym specjalnym dodatku
przybliżamynaszymczytelnikomatrakcje turystyczne Japonii, zachęcamy
dospróbowaniatradycyjnychprzysmakóworazserwujemysolidnądawkępraktycznychinformacjidlatych,którzyzdecydująsięspędzićwakacjewtymfascynującymkraju.DoJaponiiwartowybrać
się zwielu powodów.To kraj o porywającej historii i niezwykłych tradycjach.Japoniatokrajdoskonałejkuchniilicznych
atrakcji dla podróżujących w każdym
wieku.Niemniejważnejestbezpieczeństwoiłatwośćporuszaniasiękomunikacją publiczną, a także słynna japońska
gościnność,serdeczneiżyczliwenastawienie do gości, zwane omotenashi.Japończycy słyną z tego, że traktują gości
pokrólewsku,niezależnieodzasobności
ich portfela.Japonia słynie z przepięknychkrajobrazówibujnejprzyrody.Mało
ktowie,żeokoło70proc.powierzchniJaponii zajmują góry, w większości porośniętegęstymilasami.Japończycydarzą
naturę szacunkiem i dążą do pokojowego i harmonijnego współistnienia.
Dziękiposzanowaniunaturydodziśmożemycieszyćokoniemaldziewicząprzyrodą w licznych parkach narodowych.
Japonia jest doskonałym celem podróży przez cały rok. Wiosna to okres
budzącej się do życia przyrody. Jej nadejście zwiastują białe i różowe kwiaty
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śliwy, które zaczynają kwitnąć już w lutym.Następnie nadchodzi czas sakury,
czyli słynnej kwitnącej wiśni.Japońskie
lato jest gorące iparne,temperatury dochodzą do 35 stopni, przy wilgotności
osiągającej nawet 90 procent.Najlepiej
szukać wtedy orzeźwienia na jednej
z pięknych plaż z widokiem na turku-

sowe morze. Popularnością cieszy się
letni wypoczynek na wyspach archipelagu Okinawa,które leżą w subtropikalnej strefie klimatycznej.To także raj dla
nurków,którzy mogą podziwiać rafę koralową. Krajobraz jest tu nieco inny niż
w pozostałej części kraju. Występują
licznie palmy i drzewa cytrusowe,

a także kwiaty, takie jak hibiskusy czy
azalie. W lecie czekają na turystów nie
tylko ciepłe plaże, ale wiele festiwali,
podczas których możemy poznać kulturę i tradycję tego kraju. Japońska jesień powita nas nasyconymi barwami
czerwieniejących klonów zwanych
momiji. Rośnie on dziko w górach i jest

sadzony w parkach miejskich jako
drzewo ozdobne.Oprócz klonu,symbolem japońskiej jesieni jest tak popularna
w Polsce chryzantema. Kwiat ten jest
herbem rodziny cesarskiej. W Japonii
hoduje się bardzo wiele odmian, niektóre z nich osiągają nawet średnicę 50
cm! Jesień to również doskonała pora
na trekking oraz skorzystanie z dobrodziejstw gorących źródeł. Te ostatnie
popularne są także zimą.PonieważArchipelag Japoński rozciąga się z północy na południe na długości około
trzech tysięcy kilometrów, oblicze japońskiej zimy różni się bardzo w zależności od miejsca. Na podzwrotnikowej
Okinawie niemal przez cały rok panuje
lato, podczas gdy w rejonach górskich
środkowejJaponii lub na północy kraju
zimy bywają srogie, a na wyspie
Hokkaido temperatura minus 15 stopni
nie jest niczym niezwykłym.To właśnie
te rejony polecamy zwolennikom sportów zimowych,którzy chętnie spędzają
aktywnie czas.
Święta i festiwale są bardzo silnie zakorzenione w japońskiej historii. Niektóre znich mają ponad tysiącletnią tradycję, a poza tym z wielką pompą obchodzone są święta narodowe.
Festiwale mają różny charakter, niektóre wywodzą się z ludowej obrzędowości, inne są związane z religią,
aosobną kategorię stanowią święta poświęcone naturze i jej naturalnie zmieniającemu się rytmowi. Warto zatem
tak zaplanować swoją podróż do Japonii, aby móc uczestniczyć w jednym
z tych ciekawych i kolorowych wydarzeń. Zimowe festiwale śniegu, święta
dzieci,letnie Święto Gwiazd Tanabata,
pokazy fajerwerków,czy wreszcie obon,
czyli święto ku czci zmarłych to tylko
kilka przykładów z długiej listy wartych
zobaczenia wydarzeń.

Nowoczesna Japonia oszałamia ilością atrakcji
aponia to nie tylko piękna przyroda
i bogate tradycje, ale także kraj nowych technologii, wielkomiejskiego
zgiełku i nowoczesnej architektury.Wizyta w jednej z japońskich metropolii
wystarczy,by utwierdzić się wtym przekonaniu.Dobry przykład stanowiTokio,
które dźwignęło się ze zniszczeń wojennych i jest obecnie jednym z największych i najbogatszych miast na świecie.
Można znaleźć tu wszystko, czego
pragną miłośnicy nowoczesności iwielkomiejskiej atmosfery – gęstą zabudowę, drapacze chmur górujące
nadcentrum,rozbudowaną sieć metra,
centra handlowe, tysiące sklepów, klubów czy restauracji.
Nowoczesne japońskie miasta tętnią życiem oferując turystom rozliczne
rozrywki. Począwszy od salonów
karaoke,ana centrach gier wideo skończywszy. W japońskim karaoke każda
grupa otrzymuje do dyspozycji oddzielną salkę,w której można bawić się
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Tokyo Sky Tree

bez skrępowania w gronie znajomych
i wybierać spośród tysięcy utworów zarówno japońskich, jak i zagranicznych.
Warto również zapoznać się z bogatą
tradycją japońskich sztuk scenicznych.
Można wybrać się na występ teatru
mieszczańskiego kabuki, lalkowego
bunraku, czy wysublimowanego noh.
Kupując bilet otrzymamy zestaw słuchawkowy, przez który nadawany jest
głos angielskiego lektora.Warto skorzystać z uroków życia nocnego w japońskich metropoliach,które są niezwykle
bezpieczne.
Architektura japońskich wielkich
miast zasługuje na szczególną uwagę.
Mimo częstych trzęsień ziemi,zarówno
zwykłe budynki, jak i drapacze chmur,
nie ulegają poważniejszym uszkodzeniom. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wysoko zaawansowanych technik budownictwa, które neutralizują
wstrząsy. Ciekawym przykładem jest
wieża telewizyjna Sky Tree, uroczyście

otwarta w maju 2012 roku w dzielnicy
Sumida w Tokio.To najwyższy budynek
w kraju (634 m) i drugi pod względem
wysokości na świecie, po dubajskiej
Burdż Chalifa. Stanowi ona unikalne
połączenie nowoczesnych technologii
i tradycyjnych metod architektonicznych. Jej konstrukcja nawiązuje
do świątynnych pagód, które dzięki
centralnemu rdzeniowi były w stanie
oprzeć się nawet silnym trzęsieniom
ziemi. Oprócz spełniania swojej podstawowej funkcji, wieża mieści także
liczne restauracje i taras widokowy
do podziwiania panoramy metropolii
tokijskiej i okolic.
UpołudniowychwybrzeżyTokioznajduje się sztuczna wyspa Odaiba,zaprojektowanajakoosiedleprzyszłości.Znajdują się tu znane budynki,takie jak muzeum techniki Miraikan, siedziba
telewizji Fuji, centrum rozrywki Sega
Joypolis oraz diabelski młyn o wysokości 115 metrów. Odaiba jest popular-

nym miejscem wśród turystów dzięki
unikalnemu połączeniu malowniczego
widoku i futurystycznej architektury.
Japonia jest także pionierem nowoczesnej techniki, która obecna jest niemal w każdym aspekcie życia codziennego.Jednym z najbardziej widocznych
przykładów jest system transportowy,
zwłaszczakolejowy.W1964rokunatory
wyjechały maszyny typu Shinkansen
serii „0”, które jako pierwsze na świecie
osiągnęły prędkość użytkową powyżej
200 km/h. Obecnie Shinkanseny kursują co kilkanaście-kilkadziesiąt minut
zprędkościamirzędu270-285km/h,łącząc najważniejsze miasta w kraju.
Japonia słynie także z doskonałego
sprzętu
elektronicznego,
który
pod względem zarówno zaawansowania,jak ijakości mieści się w ścisłej światowejczołówce.Wielesklepówzelektroniką ma po kilka pięter. Wszystkie oferują najnowsze modele po cenach
nierzadko niższych niż w Polsce.

