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Kinkaku-ji, Kioto

Osaka – Kioto – Nara – Hiroshima – Tokio

J

apanilla on kahdet kasvot, yhtä aikaa perinteiset ja modernit. Juuri ikivanhat traditiot kuten hienostunut teeseremonia, ikebana eli kukka-asetelmien tekeminen, luonnonhenkien kunnioittaminen shintopyhäköissä yhdistettynä tämän päivän pilvenpiirtäjien,
shinkansenien ja huipputeknologian maailmaan tekevät Japanista houkuttelevan matkakohteen. Keisarillisen Kioton kujien kätköissä töihinsä kiirehtivät geishat ja buddhalaistemppeleiden verkkaiset seremoniat vievät matkustajan shoguneiden ja samuraiden Japaniin. Luotijuna kiidättää hänet hetkessä Osakan ja Tokion vilinään. Maailman suurimpiin
kuuluvissa metropoleissa kaupunginosien välillä vallitsee selkeä työjako ja hyvä järjestys.
Jättiläismäisten rautatieasemien kymmenet metrolinjat kuljettavat etsimään elektroniikkaa
Akihabarasta, huvituksia Roppongilta, muotia Ginzalta ja museoita Uenosta. Hiroshimassa toinen maailmansota ja unelma Aasian herruudesta loppui Japanin osalta äänettömän
salaman leimahdukseen. Saarten kansa on oppinut elämään meren kanssa ja merestä.
Matka Japaniin on myös matka japanilaiseen keittiöön, missä tuoreilla meren antimilla on
keskeinen osuus. Marraskuussa Japanissa ihaillaan kaunista ruskaa.
A=aamiainen, L=lounas, P=päivällinen
1. päivä, perjantai Lähtö Helsingistä (Finnair)
klo 17.25 suoralla lennolla Osakaan.

Osaka – Kioto
2. päivä, lauantai Aamulla klo 10.00 saavumme Osakaan. Nykyisin melkein kolmen miljoonan asukkaan kiihkeärytminen talouskeskus
pommitettiin lähes maan tasalle toisessa maailmansodassa. Sitä on vaikea uskoa, kun katsoo tämän päivän Osakaa pilvenpiirtäjineen,
vilkkaine katuineen ja kujineen. Lähdemme
suoraan lentokentältä lyhyelle Osakan kaupunkikierrokselle, jonka jälkeen jatkamme bussilla
Kiotoon. Iltapäivällä majoitumme 4 yöksi keskitason Kyoto Royal Spa -hotelliin (),
joka on kävelymatkan päässä Gionin kaupunginosasta. Gion tunnetaan mm. pienistä perinteisistä ravintoloista, teehuoneista sekä geishoista. Tervetulopäivällinen. (P)

Kioto
3. päivä, sunnuntai Kioto rakennettiin Kiinassa kukoistaneen Tang-dynastian pääkaupungin mallin mukaisesti vuorten ympäröimään
Kamojoen laaksoon. Kaupungin yli tuhatvuotinen historia maan pääkaupunkina alkoi
keisari Kammun siirryttyä Narasta silloiseen
Heiankyohon (nykyinen Kioto) vuonna 794.
Kioton historialliset monumentit ovat myös
ansainneet paikkansa Unescon maailmanperintöluettelossa. Entiseen samuraisuvun
asuintaloon on avattu Kioton Netsuke-museo. Edo-kaudella kimonon vyössä roikkuvien
inrojen (kotelo, jossa kuljetettiin esim. kolikoita tai nimileimasinta) silkkinauhojen lukkona käytetyt pienoisveistokset – netsuket –
ovat taidokkaasti veistettyjä. Käymme myös
Nijon linnassa, joka alun perin rakennettiin
vuonna 1603 shogun Tokugawa Ieyasun kotilinnaksi. Näemme myös Kinkaku-jin, Kultaisen paviljongin temppelin, joka rakennettiin
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alun perin yksityishuvilaksi, mutta muutettiin sittemmin zenbuddhalaiseksi temppeliksi. Läheisen Ryoan-jin temppelin kivipuutarha
rauhoittaa. Ennen kuin palaamme hotelliimme, käväisemme vielä Nishikin markkinoilla. Myynnissä on mm. tuoreita mereneläviä ja
monenlaisia paikallisia herkkuja. Paikalliseen
tapaan tarjolla on tuotemaistiaisia.
Illalla on mahdollisuus osallistua ainutlaatuiselle lisämaksulliselle retkelle, joka vie hienostuneelle päivälliselle maikon (geishaoppilas) kanssa kauniin puutarhan ympäröimään
Ganko Takasegawa Nijoen -ravintolaan. Maikoilla on takanaan pitkä koulutus, jonka aikana perehdytään mm. klassiseen tanssiin, laulamiseen, kolmikielisen shamisenin soittoon
ja kukkienasetteluun. Pyydämme ilmoittautumaan tälle retkelle jo matkaa varatessanne.

Fushimi Inari

Retken hinta on 145 e sisältäen japanilaisen
kaiseki-aterian. Kaiseki on usean ruokalajin juhla-ateria, jonka raaka-aineet vaihtuvat
vuodenaikojen mukaan niin että tarjolla on
aina kauden parhaita antimia. (A, L)

Fushimi Inari ja Nara
4. päivä, maanantai Kioton eteläpuolella sijaitseva Fushimi Inari on vaurauden ja runsaan
sadon pääpyhäkkö. Fushimi Inarin tunnetuin
osuus ovat kirkkaanpunaiset torii-portit ja lukemattomat kettupatsaat, jotka johdattelevat
kävijän yhä pidemmälle metsäisten rinteiden
halki. Tutustumme myös saken valmistusmenetelmiin ja voimme maistella jaloa perinnejuomaa. Jatkamme Kioton lähellä sijaitsevaan
vanhaan keisarilliseen pääkaupunkiin Naraan.
Vierailemme Todai-jissa eli Suuren Buddhan

temppelissä, jonka rakentaminen alkoi keisari
Shomun hallintokaudella vuonna 745. Suuren
pronssisen buddha-patsaan ympärille rakennettua temppeliä pidetään maailman suurimpana muinaisena puurakennuksena. Todai-jin
ympärille levittäytyvä Naran puisto vapaana
käyskentelevine kauriineen ja mahtavine tammineen on yksi Naran tunnusmerkeistä. Käymme myös shintolaisessa Kasuga-pyhäkössä, johon johtavaa tietä reunustavat lukuisat, lähes
satumaiset sammalpeitteiset kivilyhdyt. (A, L)

Retki Hiroshimaan
5. päivä, tiistai Aikaisin aamulla lähdemme shinkansen-luotijunalla Hiroshimaan, josta jatkamme bussilla ja lautalla läheiselle
Miyajima-saarelle. Saarella sijaitsevan shintopyhäkön merestä nouseva oranssinvärinen to-

Hiroshima

Tokio

rii-portti on yksi Japanin kauneimmista ja kuvatuimmista. Vierailemme rauhan puistossa,
joka on omistettu Hiroshiman atomipommin
uhreille. Käymme myös koskettavassa Rauhan
museossa, joka omalla karulla tavallaan kertoo
atomipommin tuhoista. (A, L)

Kioto – Tokio
6. päivä, keskiviikko Iltapäivällä matkustamme luotijunalla Tokioon. Yli 12 miljoonan asukkaan Tokion – Itäisen pääkaupungin – kasvu
alkoi vuonna 1603, kun Tokugawa-klaani siirsi sotilashallintonsa keskuksen samuraineen
silloiseen Edoon, nykyiseen Tokioon. Kiotossa hoviaan pitäneen keisarin asema heikkeni ja muuttui enemmän symboliseksi. Vuonna
1868 keisari muutti hoveineen Tokioon, josta
tuli silloin myös maan virallinen pääkaupunki.

Kaupungin keskusasema sijaitsee keisarillisen
palatsialueen lähellä ja pysähdymmekin palatsialueen edustalla olevalla aukiolla valokuvausta varten. Jatkamme bussilla kymmenistä
50–60-kerroksisista pilvenpiirtäjistään tunnettuun Shinjukun kaupunginosaan. Shinjukussa
sijaitsee myös Tokion kaupungintalo, jonka yli
200 metrin korkeudessa olevalle näköalatasanteelle nousemme, ennen kuin majoitumme 4
yöksi ensimmäisen luokan Keio Plaza -hotelliin
(). (A)

alueella sjaitsee myös 1600-luvun alussa rakennettu kullanhohtoinen Tosho-gu pyhäkkö,
joka on pyhitetty Tokugawa Ieyasulle. Tokugawa Ieyasu loi perustan yli 250 vuotta kestäneelle Tokugawa-suvun vallalle. Käymme myös läheisillä Ameyoko-chon vilkkailla kauppakujilla.
Tutustumme Asakusan kaupunginosan päänähtävyyteen, Sensojiin, joka on Tokion vanhin
buddhalaistemppeli. Temppelialuetta ympäröivillä kujilla aistii vielä vanhanajan tunnelmaa. (A, L)

Tokio

Tokio

7. päivä, torstai Tokion kalatukkutori, Tsukiji, on sijainnut tutulla paikallaan vuodesta 1935. Vierailemme Tsukijin alueella, jossa
monenlaiset kalat, simpukat ja ravut ovat taatusti tuoreita. Lähistön sushiravintolat ovat
todella suosittuja. Läheisen Ginzan kaupunginosan alueella ovat Tokion arvostetuimmat
tavaratalot ja muotiliikkeet sekä yksi maan arvostetuimmista kabuki-teattereista, Kabukiza.
Pistäydymme teatterin näyttelytilassa tutustumassa mm. näyttelijöiden käyttämiin asuihin.
Kierroksemme jatkuu vierailulla Nezu-museossa, jonka taideaarteisiin
kuuluvat mm. hienostuneet
emaki-rullapiirrokset. Retkipäivän päätteeksi perehdymme myös japanilaisen teeseremonian filosofiaan ja
rituaaleihin. (A, L)

9. päivä, lauantai Aikaa tutustua Tokioon
omatoimisesti tai yhdessä matkanjohtajamme
kanssa. Tokiossa on nähtävää ja koettavaa yllin kyllin, vanhaa japanilaista kulttuuria ja modernia teknologiaa rintarinnan. Kävelymatkan
päässä hotellistamme on useita hyvin varustettuja tavarataloja, ja metrolla voi mennä ostoksille esim. Akihabaran elektroniikka-alueelle tai ihastuttavalle Kappabashin astiakadulle.
Jo pelkästään maanalaisella matkustaminen
on kokemus, mutta kannattaa välttää ruuhka-aikoja. Marraskuussa 2016 avattu Hokusai-museo tarjoaa kiinnostavan sukelluksen
maailmankuulun japanilaisen maisemataiteen
mestarin tuotantoon. Illalla nautimme japanilaisen kaiseki-päivällisen risteillen perinteisellä
yakatabune-laivalla Tokion lahdella. (A, P)

Tokio

Tokio

8. päivä, perjantai Päivämme alkaa vierailulla Uenopuistossa sijaitsevassa Kansallismuseossa.
Museon
gallerioissa on laaja perinteisen japanilaisen taiteen ja
esineistön näyttely. Uenon

Tokio – Helsinki
10. päivä, sunnuntai Aamiaisen jälkeen kuljetus lentokentälle, josta klo 11.55–15.20 suora
lento (Finnair) Helsinkiin. (A)
Olemme maininneet hotellin paikallisen luokituksen
hotellin nimen perässä. Huomioittehan, että paikalliset tähtiluokitukset eivät ole yhteismitallisia maailman eri kolkissa ja antavat usein liian hyvän kuvan
hotellista.

Matkapäivät:
17.11.–26.11.2017
24.11.–03.12.2017

Matkan hinta 4.295 e
sis. lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut 283 e

KOHTEET

Lisämaksu yhden hengen huoneesta 980 e

yöt

Lisäretki:
Kaiseki-päivällinen maikon kanssa 145 e

Kioto.......................... 4
Nara.......................retki
Hiroshima...............retki
Tokio.......................... 4

JAPANINMERI

Matkan hintaan sisältyvät:

JAPANI
Tokio

Kioto
Hiroshima

Osaka

Nara

∙ suorat reittilennot turistiluokassa
∙ lentokenttäkuljetukset matkakohteissa
kahden hengen huoneissa ohjel∙ majoitus
massa mainituissa tai vastaavissa hotelleissa
sekä muut ohjelmassa mainitut
∙ aamiaiset
ateriat
mainitut kuljetukset ja retket
∙ ohjelmassa
pääsymaksuineen
∙ palvelupalkkiot ja kantajamaksut hotelleissa
∙ erillinen matkalaukkukuljetus Kioto-Tokio
ja turistiverot sekä muut viranomais∙ lentomaksut
paikallisoppaille ja bussin∙ juomarahat
kuljettajille
∙ suomalainen matkanjohto
Matkan hinta perustuu 12.12.2016 voimassa olleisiin tariffeihin ja valuuttakursseihin. Kuluttajaasiamiehen antamien ohjeiden mukaisesti matkan
lopullinen hinta määritellään niiden valuuttakurssien ja tariffien mukaisesti, jotka ovat voimassa 6
viikkoa ennen matkan alkua.
Passin tulee olla voimassa vielä 2 kuukautta matkan jälkeen. Tarkistakaa passinne voimassaolo ja
kunto jo matkaa varatessanne ja hankkikaa tarvittaessa uusi hyvissä ajoin. Japanissa suuret matkalaukut eivät mahdu junaan, vaan matkalaukuille
on erillinen kuljetus. Junassa matkustetaan matkakassin tai repun kanssa. Japanissa hotellihuoneet ovat pieniä.

Ilmoittautuminen ja maksut
Matkalle ilmoittaudutaan Olympia Kaukomatkatoimistoon, p. (09) 696 2770. Ilmoittautumisen
yhteydessä lähetämme laskut sekä matkan ennakkomaksua että loppusuoritusta varten. Ennakkomaksu 350 e erääntyy viikon kuluttua varauksesta. Loppulaskun eräpäivä on 35 vrk ennen matkan
alkua. Noin kuukautta ennen matkaa lähetämme
toimintaohjeet, joissa on hyödyllistä tietoa matkalle valmistautumisesta.
Peruutusehdot:
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa
· viimeistään 91 vrk ennen matkan alkua, pidätetään
toimistokuluina 100 e/henkilö
· 90–61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 		
250 e/henkilö
· 60–35 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 		
matkan ennakkomaksu
· 34–7 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 		
50 % matkan kokonaishinnasta
· myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkaa, ei suoriteta
mitään takaisinmaksua

Matkaan sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja sekä Olympia Kaukomatkatoimiston
lisä- ja erityisehtoja, jotka löytyvät osoitteesta
www.olympia.fi.

Kioto

Yrjönkatu 9, 00120 Helsinki
(09) 696 2770 • www.olympia.fi

OKAHIJA

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

