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WSPANIAŁE ZABYTKI I ZAPIERAJĄCE DECH POMNIKI PRZYRODY – JAPONIA MA ATRAKCJE DLA KAŻDEGO

Himeji – Zamek Białej Czapli

Świątynia Enkoji wKioto
wej zabytków, a jego centrum zachowało bliski pierwotnemu układ ulic.
Można tu także spotkać nieliczne już
dziś w Japonii gejsze. Na zwiedzenie
tylko najważniejszych z zabytków
Kioto należy poświęcić przynajmniej
kilka dni. Należą do nich m.in. dawny
pałac cesarski, Złoty i Srebrny Pawilon, świątynie takie jak Kiyomizudera,
Enryakuji, Ryoanji (znajduje się tu
słynny kamienny ogród), Saihoji (jej
teren porasta ponad 100 różnych
gatunków mchów) czy
Sanjusangendo – budynek mieszczący 1000 posągów bogini Kannon.
Nara pełniła funkcję stolicy Japonii
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Nasu Onsen Spa, prefektura Tochigi
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w latach 710-784. Do dziś zachowało
się wiele zabytków z epoki, wśród których najważniejsze to: świątynia
Todaiji – największy drewniany budynek na świecie, mieszczący 16-metrowy posąg Wielkiego Buddy; świątynie
Kofukuji i Yakushiji; pozostałości dawnej siedziby cesarza; skarbiec cesarski
Shosoin oraz chram Kasuga Taisha.
W pobliskiej miejscowości Ikaruga
znajduje się pochodząca z 7. wieku
świątynia Horyuji, będąca najstarszym
na świecie zespołem drewnianych
budynków. W świątyniach, oprócz
zabytkowych budynków, atrakcją turystyczną są także piękne ogrody, które
odzwierciedlają filozofię życiową
Japończyków opartą na pokojowym
współistnieniu z naturą.
Oprócz świątynnych bram, pagód
i ogrodów, ważnym elementem japońskiego krajobrazu są zamki, których
w całym kraju jest ponad kilkadziesiąt,
z czego dwanaście to dobrze zachowane oryginalne zabytki, niezniszczone podczas wojny. Najsłynniejszym
z nich jest znajdujący się w prefekturze Hyogo zamek Himeji, zwany z racji
swojego kształtu i koloru Zamkiem
Białej Czapli. Jest to najpiękniejszy
i najliczniej odwiedzany zamek w całej
Japonii. Jego początki sięgają 1333
roku. Główna część zamku składa się

Miyajima – słynna brama torii
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b WIELOWIEKOWA TRADYCJA
Godna polecenia jest wizyta w dawnych stolicach Japonii – Kioto i Narze.
Oba miasta mogą poszczycić się liczącą ponad tysiąc lat historią, a znajdujące się w nich zabytki zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Kioto uniknęło zniszczeń
podczas II Wojny Światowej i dzisiaj
pełne jest unikalnych w skali świato-

z siedmiokondygnacyjnego donżonu
oraz 3 mniejszych wieżyczek. Całość
otoczona jest murami obronnymi oraz
fosą. Ściany pomalowane są na biało,
czemu budowla zawdzięcza swoją
nazwę. Warto także odwiedzić m.in.
zamki w Matsumoto, Matsuyamie,
Hikone czy Inuyamie.
Godna polecenia jest również wizyta
na niewielkiej wysepce Miyajima
w prefekturze Hiroshima, gdzie znajduje się chram Itsukushima. Jego najbardziej charakterystycznym elementem jest stojąca w morzu brama torii,
stanowiąca w świątyniach
shintoistycznych granicę świętego
obszaru. Budynki świątynne zbudowane są na wysuniętych daleko w morze
drewnianych pomostach, co podczas
przypływu daje wrażenie, iż chram
unosi się bezpośrednio na wodzie.
W centralnej części kompleksu mieści
się kwadratowa scena, na której

Słynne małpki z chramu Toshogu

odgrywane są przedstawienia tradycyjnego teatru no. Brama torii stanowi
piękne tło podczas letnich pokazów
sztucznych ogni.
Stare japońskie powiedzenie głosi:
„Nie używaj słowa wspaniałe, dopóki
nie zobaczysz Nikko”. Trzeba przyznać, że jest w nim wiele prawdy.
W tym niewielkim mieście w prefekturze Tochigi, trzy godziny drogi
od Tokio, mieści się kompleks chramów i świątyń, spośród których najokazalszy jest chram Toshogu, będący
mauzoleum Tokugawy Ieyasu, pierwszego szoguna dynastii Tokugawa,
który jest jednocześnie bóstwem opiekuńczym chramu. Zwiedzający mogą
podziwiać bogato zdobione rzeźbami
budynki, w tym słynną bramę
Yomeimon. Na uwagę zasługuje także
niezwykle realistyczna rzeźba przedstawiająca śpiącego kotka (Nemurineko) oraz podobizny słynnych trzech
małpek z zakrytymi uszami, ustami

i oczami, symbolizujące trzy mądrości: nie słuchać zła, nie mówić zła i nie
patrzeć na zło. Kompleks znajduje się
obok parku narodowego, na wyciągnięcie ręki są wspaniałe góry i lasy,
czyste jeziora oraz – jeden z najwyższych w Japonii – wodospad Kegon.
Tradycyjna Japonia to bynajmniej nie
tylko stare świątynie i zamki. W miejscowości Shirakawa w północnej
części prefektury Gifu znajduje się
kompleks doskonale zachowanych
tradycyjnych domów mieszkalnych
krytych strzechą. Za budulec dachów
służy słoma z roślin z rodzaju kaya.
Raz na kilkadziesiąt lat dach wymaga
całkowitej wymiany.
Z wizyty w Japonii na pewno będą
zadowolone również osoby interesujące się tradycyjnymi sztukami czy rzemiosłem. Jest to doskonała okazja
do podziwiania historycznych i współczesnych wyrobów japońskich rękodzielników, takich jak ceramika, kimona, tkaniny czy miecze. Warto także
poznać pielęgnowane od kilkuset lat
sztuki sceniczne i wybrać się na spektakl tradycyjnego japońskiego teatru
– no, kabuki lub lalkowego bunraku.
b RELAKS W GORĄCYCH
ŹRÓDŁACH
Oprócz zabytków historycznych nieodłącznym elementem kultury Japonii
są naturalne gorące źródła zwane
onsen. W dawnych czasach wykorzystywane były jako łaźnie publiczne,
dziś są natomiast atrakcją turystyczną. Wiele współczesnych onsenów
mieści się wewnątrz zabudowań, ale
są również rotenburo, czyli „wanny
pod gołym niebem”. Można również
skorzystać z tak zwanych suna onsen,
czyli kąpieli w gorącym piasku. Jeden
z najbardziej znanych suna onsen
znajduje się w mieście Ibusuki,
na Kiusiu, trzeciej co do wielkości
wyspie Archipelagu japońskiego.

Na tej górzystej wyspie oprócz słynnych onsenów znajduje się wiele wulkanów, w tym najbardziej aktywny
w Japonii wulkan Aso. To właśnie
w pobliżu gorących źródeł znajdziemy
najwięcej tradycyjnych ryokanów.
Jeden z najstarszych i najbardziej znanych kompleksów onsenów znajduje
się w mieście Arima, niedaleko Kobe.
Jego historia sięga 7. wieku, a przez
setki lat odwiedzali go członkowie
rodziny cesarskiej. Inne słynne onseny
znajdują się w Nikko (prefektura
Tochigi), Hakone (prefektura
Kanagawa), Atami (prefektura
Shizuoka), Gero (prefektura Gifu),
Beppu (prefektura Oita). Wyprawa
do gorących źródeł to świetny pomysł
na weekendowy wypoczynek.
b MIYAGI DLA PODNIEBIENIA,
DUCHA I CIAŁA
Słynne gorące źródła znajdują się
także w Akiu (prefektura Miyagi). Są
one malowniczo położone nad rzeką
Natori, w górach i wśród lasów,
nieopodal można podziwiać również
przepiękne wodospady. Wyspa
Honsiu, a w szczególności znana
z połowu ryb i owoców morza prefektura Miyagi zachwyca bogatą ofertą
turystyczną. Oprócz wspomnianych
już wcześniej podróży kulinarnych
i słynnych ostryg przyciąga zwiedzających zabytkami. Warty zwiedzenia jest
siedemnastowieczny zamek Aoba,
niezwykłe mauzoleum klanu Date
i chram Osaki Hachimangu, zbudowany w 1100 r. i wpisany na listę japoń-
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Zachwalaliśmy bogactwo naturalne,
nowoczesną architekturę i doskonałą
japońską kuchnię. Czas poświęcić
chwilę uwagi wybranym atrakcjom
turystycznym tego tak różnorodnego
kraju. Japończycy przykładają ogromną wagę do swego dziedzictwa kulturowego, dbają o zabytki, kultywują
dawne zwyczaje masowo uczestnicząc w tradycyjnych obchodach świąt.
Także i turyści wybierający się
do Japonii powinni zarezerwować
przynajmniej część pobytu na poznanie najważniejszych obiektów historycznych Kraju Kwitnącej Wiśni.

Matsushima
skich skarbów narodowych. Mówiąc
o atrakcjach Miyagi, nie można
zapomnieć o Matsushimie. Jest to
skupisko malutkich wysepek porośniętych sosnami, zaliczone do trzech
najpiękniejszych widoków Japonii
(obok wyspy Miyajima koło Hirosimy
i Amanohashidate niedaleko Kioto).

b KRAJ BEZPIECZNY
I PRZYJAZNY TURYSTOM
Japonia jest jednym z najbezpieczniejszych krajów świata. Turyści
mogą czuć się tu bezpieczni i mile
widziani. Mimo, że jest to kraj egzotyczny z naszego punktu widzenia,
nie musimy obawiać się chorób tropikalnych. Nie ma potrzeby szczepić
się przed wyjazdem, bez obaw
można też pić nieprzegotowaną
wodę prosto z kranu. Nieznajomość
japońskiego nie będzie żadnym
utrudnieniem w podróży. Anglojęzyczne tablice informacyjne znajdziemy na dworcach, pociągach, w
metrze i hotelach są czytelne.

b DOSKONALE
ZORGANIZOWANY TRANSPORT
Po Japonii podróżuje się łatwo, dzięki dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej. Podróżującym koleją polecamy wykupienie biletu sieciowego
Japan Rail Pass. Uprawnia on
do przejazdu wszystkimi typami
pociągów firmy Japan Rail (tzw.
shinkansen) z wyjątkiem najszybszego shinkansenu Nozomi. Można
kupić bilety ważne przez 1,2 lub 3
tygodnie. Opłaca się to osobom,
które zamierzają dużo i często się
przemieszczać – w zależności
od okresu ważności kosztuje
od 28300 – 57700 jenów (ok. 940 –
1920zł) w II klasie i 37800 79600
jenów (ok. 1255 – 2650 zł) w I klasie.
Przed wyjazdem do Japonii kupuje
się specjalny kupon, który na miejscu wymienia się na właściwy JRP.
Inną tanią propozycją jest bilet
Seishun 18 kippu, czyli pakiet 5
całodniowych biletów na pociągi

Maciej (l. 29, tłumacz-dialogista):
Sieć kolejowa jest bardzo dobrze rozwinięta i świetnie skomunikowana.
Co więcej, oznaczenia na dworcach są czytelne i zrozumiałe nawet dla
kogoś, kto nie zna japońskiego. Pociągami i metrem jeździ się naprawdę komfortowo. Interesuję się trochę transportem szynowym, więc
wielką frajdę sprawiła mi przejażdżka shinkansenem ( na zdjęciu)
czy monorailem (miejska kolejka jednoszynowa) w Osace.
b

Podróżując po Japonii możemy być
pewni trzech rzeczy – bezpieczeństwa, czystości i wygody. Aby dobrze
przygotować się do podróży, warto
poznać kilka podstawowych informacji, które przydadzą się każdemu
turyście.
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PRZECZYTAJ, ZANIM SPAKUJESZ WALIZKĘ. Garść praktycznych porad dla turysty jadącego do Japonii
osobowe i pośpieszne firmy Japan
Rail, dostępny w zimowe i letnie
wakacje. Z biletem tym możemy
pokonać znaczne odległości w ciągu
jednego dnia, dzięki dobrze zorganizowanej sieci połączeń. Jeżeli pokonujemy dalekie trasy, możemy także
skorzystać z autokarów nocnych,
które są dobrze wyposażone i niedrogie. W różnych regionach dostępne są także dzienne lub trzydniowe
bilety na wszystkie środki transportu w mieście lub całym regionie.
Dodatkowym bonusem dla posiadaczy takich biletów są zniżki na wejścia do muzeów i innych atrakcji
turystycznych.
Praktyczne informacje o podróżach po Japonii znajdziesz
na stronach Japońskiej Organizacji Turystycznej www.jnto.go.jp,
Japan Rail Pass
www.japanrailpass.net/Web
Japan oraz web-japan.org

