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głową dostosowany do jego upodobań i możliwości finansowych

z tanichmożliwości noclegowych
zachęca 29-letni Jakub: Polecam
hotele kapsułowe, naprawdę je lubię.
Niekonieczniemoże nadają się na
dłuższy pobyt, ale sądzę, że warto
spróbować.Z regułymają one fajne
łaźnie i sauny. Poza tym, jest bardzo
wiele tanich hotelików, hosteli i kwa-
ter prywatnych – dodaje Jakub.

Niezwykle ciekawą propozycją są
hotele w stylu japońskim, zwane
ryokan. Hotelemieszczą się w bud-
ynkach o tradycyjnej japońskiej
architekturze, goście śpią namatach
tatami.Mają także okazję przebrać
się w yukatę, czyli lekki tradycyjny
strój bawełniany, pełniący funkcję
odzieży domowej czy szlafroka lub
pidżamy.Yukata to także stały ele-
ment ubioru wmiejscach
rekreacyjnych położonych w pobliżu
gorących źródeł.W ryokanie

będziemymieli okazję skosztowania
tradycyjnej kuchni, a obsługa hote-
lowa zadba o to, abyśmy czuli się jak
w domu. Ryokan to kwintesencja
japońskiej gościnności na
najwyższym poziomie. O swoim
pobycie w ryokanie opowiada pra-
wniczka Joanna: Wczasie naszego
pobytu w Japonii nocowaliśmy w
dwóch ryokanach i oba zapamięta-

liśmy jako wyjątkowemiejsca: spanie
na futonach i w yukatach, kąpiele w
ofuro i tradycyjne japońskie posiłki
to podstawowe atrakcje tychmiejsc.
Ryokany są także odzwierciedleniem
tradycyjnej japońskiej gościnności, w
której gośćmamieć wszystko, czego
mu potrzeba, ale także dużą dozę
prywatności – posłania na futonach
są przygotowywane, kiedy goście
jedzą kolację, a sprzątane, kiedy
jedzą śniadanie, więc gość nigdy nie
widzi osób zajmujących się tymi
czynnościami. Za to w trakcie prze-
mieszczania się z pokoju
(obowiązkowo oznaczonego imie-
niem i nazwiskiem gościa) domiejs-
ca spożywania posiłkówmożemu
się ukłonić nawet 10 osób! Dzięki
temuw czasie pobytu w takimmiejs-
cu każdy poczuje się jak
średniowieczny wielmoża lub
przywódca ważnegomocarstwa.

tym, którzy są otwarci na nowe smaki i cenią sobie smaczne i zdrowe jedzenie

Kuchniapodbijającasercasmakoszynacałymświecie Idealnyceldla
rodzinnejpodróży

Pierwszewzmianki o sake pochodzą
z VIII wieku. Sake produkowana jest
nabazie ryżu.Przezstuleciawykształ-
ciłosiękilkarodzajówsake,aspożywa-
nie iprodukcjasakenastałewpisałysię
wtradycję ikulturęJaponii.Saketowa-
rzyszyJapończykomprzyróżnychoka-
zjach.Dawniejwierzono,że jejpicieod-
ganiało złe moce i chroniło od ich
szkodliwego działania.Sake jest niez-
będnym elementem takich uroczy-
stości jak śluby, obchody Nowego
Roku, święta sezonowe,wygranewy-
boryczyrozmaiteceremonieotwarcia.
Najbardziej podstawowy podział jest
nafutsushu,czyliprosty trunek,odpo-
wiednik wina stołowego i tokutei
meisho-shu, czyli wersja bardziej wy-
kwintna.Topodział jakościowy,ale ist-
nieją także różne smaki sake.Podob-
nie jak wprzypadkuwina, sakemoże
być wytrawna, półwytrawna i lekko
słodka.Temperaturapodawaniazależy
odrodzajutrunku.Niektóregatunkipo-
daje się w temperaturze zbliżonej
do temperatury ludzkiego ciała, inne
w temperaturze od 40 do 50 stopni,
niektóre nawet powyżej 50 stopni.Są
jednak i takie rodzaje, które najlepiej

smakująschłodzone.Temperaturapo-
dania jest z reguły zaznaczonanaety-
kiecie.Odrodzajusakezależy również
rodzajnaczynia:możetobyćsakazuki
(dośćpłaskie,niewielkienaczyniezre-
gułyz laki),o-choko (rodzajceramicz-
nego kieliszka) lubmasu (niewielkie
drewnianekwadratowepudełko).Choć
można oczywiście napić się sake ze
zwykłychkieliszkówdowina.

Japońska ulica tętni także kulinar-
nym życiem, nawet w najmniejszych
miejscowościachniebrakujerestaura-
cji,knajpekczybarówszybkiejobsługi.
Zszerokiegowachlarzaeleganckich lo-
kali i niedrogich punktów gastrono-
micznych każdy turysta znajdzie coś
dla siebie i na swoją kieszeń. Japoń-
czycychętniestołująsiępozadomem,
podczas podróży do Japonii warto
pójść w ich ślady i zamiast hotelowej
restauracjiwybraćsięnawędrówkęku-
linarną pookolicy. Przed szczególnie
popularnymi lokalamiczęstoustawiają
się długie kolejki. Warto skierować
swojekroki tam,gdziestołująsięmiej-
scowi.Będącw japońskiej restauracji,
koniecznie zapytajmy o miejscowy
specjał.Ogromną popularnością cie-

szą się lokale oferujące ra-men
iokonomiyaki,któreczęstosąotwarte
nawet cała noc.Obowiązkowo należy
spróbowaćoczywiściesushi–naprzy-
kładw jednymz sushi-barów szybkiej
obsługi tzw.kaiten-zushi,wktórychta-
lerzyki krążąnaobrotowej taśmie.Ko-
rzystnymcenowo iprzyjaznymdla tu-
rystów rozwiązaniemsą także restau-
racjeoferującezestawyobiadoweoraz
pubywstylu japońskimzwane izakaya,
gdzie do piwamożna zjeść drobiowe
dania zgrilla zwaneyakitori.

O zaletach stołowania się namieś-
ciemówi tłumacz Jakub: –WJaponii
jest wiele tanich restauracji siecio-
wych, np. Yoshinoya czy Matsuya,
w których można zjeść dania typu
donburi nawet za 350-500 jenów.
Poza tym,są też knajpki z rozmaitymi
makaronami–wktórychporcjakosz-
tuje ok. 800 jenów. A taką porcją
można naprawdę się najeść.W pow-
szechnych w całej Japonii kombini
(nieduże sklepy wielobranżowe) do-
stępne są z kolei pożywne przekąski
typuonigiri.Wiele restauracjimatakże
bardzo korzystne oferty lunchowe
typu jesz ile chcesz.

C
orazwięcejrodzicówdecydujesię
nazabranieswychpociechweg-
zotyczne podróże. Jeżeli nasze

dzieci lubią podróżować, są otwarte
na poznawanie nowych smaków i cie-
kaweatrakcji,Japoniawydajesiębyćwy-
marzonymcelemrodzinnychpodróży.
Cojestnajważniejszedlarodziców?Bez-
pieczeństwodzieci,czystość,przyjazna
rodzicomzmałymidziećmi infrastruk-
tura oraz dostępność posiłków odpo-
wiednichdladzieci.Japoniazdajetenro-
dzicielskiegzaminnapiątkęzplusem.

Udogodnieniazaczynająsięjużnalot-
nisku–japońskielinielotniczezapewniają
firmowewózkidladzieckanamiędzylą-
dowanie.Zrelacjirodzicówpodróżujących
poJaponiizeswoimipociechamiwynika,
że bardzo cenne są tzw. kombini, czyli
sklepywielobranżowe,wktórychofero-
wanesąwszystkietowarypierwszejpo-
trzeby.Kupimywnichsmaczneizdrowe
przekąskidlamaluchów,możemytakże
skorzystać z toalety, w której oprócz
przewijaka,znajdujesięspecjalnyfotelik
dziecięcy,pozwalającyrodzicowiswobod-
nieskorzystaćztoalety.–Naulicy,wprze-
strzenimiejskiej, opróczwszechobecnych
kombini,jest rozwiniętasiećautomatów
znapojami– jidohanbaiki,zczegozaw-
sze można skorzystać, aby zaspokoić
zmęczoneispragnionedziecko.Bardzo
cennejestto,żeopróczzimnychnapojów,
oferujątakżeciepłe.Równieżwodawkra-
nie,wJaponii,nadajesiędopicia,zczego
korzystająchybawszystkie retauracjie
ibary,którezanimklientzłożyzamówie-
nie,serwujązimnąwodędopicia.WPol-
scetrzebazatozapłacić –mówipaniEmi-
lia,którapoJaponiipodróżowałaztrójką
dzieci.

Japoniaobfitujetakżewatrakcjetury-
styczne,któremogąbyćbardzointeresu-
jącedladzieci.Wleciegodnepoleceniadla
rodzin z dziećmi są ciepłe nadmorskie
ioceaniczneplaże.Wjapońskichmiastach
i kurortach znajdziemy także miejsca
przyjaznedzieciom:placezabawtonie
ograniczonyparkanemniewielkiwybieg,

ale wpleciona w bujną zieleń miejską
drobnaarchitektura,którapozwaladzie-
ciombezpiecznieiaktywniespędzićczas.
WJaponiiznajdziemytakżeparkirozrywki
czyoceanaria,któreoferująmocatrakcji
dlanajmłodszych.Jednoznajwiększych
oceanariumznajduje sięwYokohamie,
gdzieopróczwielobarwnychegzotycz-
nychrybiinnychstworzeńmorskichżyją-
cychwogromnychbasenachiakwariach,
możnapodziwiać takuwielbianeprzez
dziecizabawyzdelfinami.Jednymzbar-
dziejznanychparkówrozrywki jestnato-
miastNagashimaSpaLandwKuwanie,
w prefekturze Mie. Można tam liczyć
na wielogodzinne szaleństwo
narollercoasterach,diabelskimkole,czy
wparkuwodnym.Nienależyrównieżbać
się dłuższych wędrówek, jeżeli nasze
dziecilubiąspacerować.Bogataprzyroda
Japoniitogwarancjatego,żenawetzdala
odzindustrializowanychośrodkówniebę-
dziemysięnudzić.Możnanp.wybraćsię
na trekking. Wśród licznych czynnych
iuśpionychwulkanówznajdująsiętakie,
naktórełatwowejdziemyzdziećmi.

Jednymzmiejscszczególniepoleca-
nychnarodzinnywypoczynekjestwyspa
Hokkaido, druga pod względem po-
wierzchni wyspa Japonii połączona
zHonsiunajdłuższymnaświecieinajgłę-
biejpołożonympodwodnymtunelemko-
lejowym.KlimatnaHokkaidojestprzyja-
zny,umiarkowany,latasąbardziejsuche
azimyśnieżne.Hokkaidooferujedosko-
nałewarunkidoaktywnegowypoczynku.
Latem–wędrówki pogórach i zabawy
na plaży, jesienią – podziwianie
przebarwionych liści,zimą–narty iza-
bawanaśnieżnympuchu.Aprzezcały
rok–kąpielewgorących,wulkanicznych
źródłach idoskonałakuchnia!Znakiem
rozpoznawczym wyspy jest dziewicza
przyroda,znajdujesiętuażsześćparków
narodowych. Do stolicy Hokkaido
Sapporo warto wybrać się zwłaszcza
zimąpodczasFestiwaluŚniegu.Miasto
stajesięwtedyprawdziwiebajkowe,ato
dziękiprzepięknymrzeźbomześniegu.

DorocznyFestiwalŚnieguwSapporotowspaniałaatrakcjadlanajmłodszych

Sakemaod14do20proc.alkoholu Okonomiyaki– jednoznajpopularniejszychdańwJaponii

Gorące źródław jednymz ryokan

WYDZIAŁINFORMACJIIKULTURYAMBASADYJAPONII

Al.Ujazdowskie 51,Warszawa, tel. 22 584 73 00, e-mail: info-cul@wr.mofa.go.jp

Zaprasza codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00

Tylko u nas:
a biblioteka multimedialna!

a bogaty księgozbiór!
a japońska telewizja satelitarna!
a niezapomniane wydarzenia!

b Informacja o działalności wydziału i programie imprez kulturalnych znajdują
się na stronie:www.pl.emb-japan.go.jp/culture.htm
na Facebooku:www.facebook.com/JapanEmb.Poland
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