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Program
ráno odpoledne večer

4.11. so odlet z ČR - -

5.11. ne přílet do Tokia

Specialistka na makrobiotiku Jarka 

Vomáčková – přednáška o výživě s 

ohledem na japonské potraviny

noční  pohled na Tokio z 

mrakodrapu

6.11. po

Ostrov  Enošima

(spjatý s původní  japonskou 

mytologií)

Ostrov  Enošima
večerní lázeň na ostrově 

Enošima

7.11. ut
Starobylé město Kamakura

(zenová meditace v chrámu)

Starobylé město Kamakura

(Velký Buddha,  chrám Hasedera, 

svatyně Hačimangú)

-

8.11. st Národní park  Nikko
Vodopády v Nikko: Kegon (cca 100m),

Judaki, Rjúzu)
Tradiční japonské lázně

9.11. ct Chrámové město Nikko Chrámové město Nikko Návrat do Tokia

10.11. pa
Tokio

Trénink kendó

Tradiční japonské zahrady Činzanso, 

Bašóan a Šinedogawa kóen

(jednoduchý Čajový obřad)

Nákupy a příprava na odlet

11.11. so odlet - přílet do ČR



1. noční  pohled na Tokio

Procházka mezi mrakodrapy a uličkami na 
Šindžuku Noční vyhlídka na tokijská panoramata 

ze 43. patra tokijské radnice.



3.den Starobylé město zenových chrámů Kamakura

Sídlo vojenského vládce šóguna v letech 1185 až 
1333. Do dnešního dne se zde dochovalo 
množství zenových chrámů. Navštívíme ty 
nejkrásnější – chrám Kótokuin s Velkým 
Buddhou (13m) , chrám Hasedera s nádhernou 
skalní zahradou a šintoistickou svatyni 
Curugaoka Hačiman. Ještě předtím ale 
absolvujeme autentickou zenovou meditaci pod 
vedením opata zenového kláštera.



4.den Národní park v Nikkó
Hora připomínající tvarem Fudži, rozlehlá rašeliniště, léčivé teplé prameny, horská jezera a hlavně 
úchvatné vodopády v přírodní rezervaci v Nikkó (jap. Sluneční záře).



6.den Chrámové město Nikko

V rozlehlém chrámovém městě Nikkó najdete desítky chrámů, z nichž nejznámější jsou bohatě 
zdobené svatyně a mausoleum Nikkó Tóšógú a svatyně Futarasan. 



7.den Tokio
I v betonové džungli jsou krásné zahrady: Činzansó na hoře Kamélií s artefakty shromážděnými z celého Japonska, 
Bašóan s pestrými kapříky nišiki koi, kde pobýval nejznámější básník haiku Bašó Macuo a park Šin-Edogawa, kde 
dostaneme jednoduché,ale velmi příjemné čajové pohoštění s krásným výhledem. To vše si vychutnáme až po 
návštěvě ranního cvičení japonského šermu – kendó v jednom ze 3 nejslavnějších dódźo starého Japonska.


