
 

 

   

 

 
 
 
 

 
1.diena – piektdiena, 30.marts 
 
Tikšanās lidosta Rīga plkst.10:00 
Plkst. 12:10 izlidošana no Rīgas. Plkst. 15:15 ierašanās Stambulā. 
 
 

2.diena – sestdiena, 31.marts  
 
Plkst. 01:40 izlidošana no Stambulas uz Tokiju. 
Plkst. 19:30 ierašanās Japānā, Tokijā – Naritas Starptautiskajā lidostā. 
Tikšanās ar vietējo gidu un pārbrauciens uz viesnīcu Tokijā.  
Viesnīca Shinagawa Prince. 
http://www.princehotels.com/shinagawa/ 
 
 

3.diena – svētdiena,1. aprīlis Tokyo – Hiroshima – Miyajimas sala 
 
Brokastis viesnīcā. 
Bagāžas nosūtīšana uz Kobes viesnīcu, kurā ieradīsimies pirmdienas vakarā. 
Pārbrauciens ar ātrvilcienu Tokyo-Hirosima apmēram 4 stundas. Pēc ierašanās Hirosimā – došanās uz 
Miyajimaguchi ostu, lai  dotos ar kuģi uz Miyajimas salu, kur apskatīsim Itsukushimas svētnīcu, Daisho-in 
templi un  interesanto Omotesando iepirkšanās ielu. Pēc tam  atgriešanās Miyajimas ostā -  kuģis uz 
Miyajimaguchi. Pēc tam  došanās uz viesnīcu Grand Prince Hotel Hirosima. 
https://www.hgh.co.jp/english/contact/index.php 
Vakariņas viesnīcā. 
 
 
 

 
 
 

http://www.princehotels.com/shinagawa/
https://www.hgh.co.jp/english/contact/index.php


4.diena – pirmdiena, 2. aprīlis Hiroshima – Kobe 
 
Brokastis viesnīcā. 
Ekskursijas programma ar autobusu pa pilsētu, kuras laikā apmeklēsim Miera memoriālo parku un 
Hirosimas memoriālo muzeju, kā arī vienu  no  skaistākajiem Japānas  dārziem  Shukkei-en 
Pēc tam došanās uz Hirosimas  dzelzceļa staciju, pārbrauciens ar ātrvilcienu uz Kobi. Pēc ierašanās 
Rīgas sadraudzības pilsētā  Kobē, došanās uz viesnīcu ANA Crowne Plaza, iekārtošanās, bagāžas 
saņemšana. 
http://www.anacrowneplaza-kobe.jp/en/ 
Vakariņas viesnīcā.  
 
  

 
5.diena – otrdiena, 3. aprīlis Kobe - Kyoto 
 
Brokastis viesnīcā. Došanās Kobes apskates ekskursijā - Katastrofu 
novēršanas muzejs, kurā apskatāmas ekspozīcijas par zemestrīcēm Japānā, 
China town, Hakutsuru apmeklējums, kur  degustēsim japāņu sake.  
Pēc tam pārbrauciens ar autobusu uz Kyoto, apmēram  1,5 stundu brauciens.  
Ierāšanās pilsētā, iekārtošanās  viesnīcā Kyoto Tower Hotel. 
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/tower_hotel/en/ 
Vakariņas viesnīcā. 
 
 

 
 
 
 
 

6.diena –trešdiena, 4. aprīlis Kyoto  
 
Brokastis viesnīcā. 
Došanās ar autobusu Kyoto apskates tūrē. 
Heian sintoistu Svētnīcas apmeklējums, kā arī 
Kiyomizu budistu Tempļa apskate, pastaiga līdz 

Kiyomizu rajonam – tajā izvietoti daudzi mazi japāņu veikaliņi. Kinkakuji Tempļa 
(Zelta Paviljona), kā arī Ryoanji Tempļa un Akmens Dārza apmeklējums. 
Zelta Paviljons ticis uzbūvēts 1397. gadā, taču dažādos karos tas ticis vairākkārt 
nopostīts. 1987. gadā pilnībā atjaunots. Tas ir viens no Kyoto simboliem. Paviljons 
klāts zelta plāksnēm, kas atspīd tempļa dīķī.  
plkst. 19:00 apmeklēsim „Gion Cornor” izrādi – tas ir aptuveni 1 stundu ilgs šovs, 
kas iepazīstina skatītājus ar japāņu kultūru, teātra un mūzikas tradīcijām. Šovā skan 
japāņu tradicionālā mūzika, dejotas japāņu tautas dejas un tiek izmantoti arī leļļu 
teātra elementi. 
Vakariņas viesnīcā.  
Nakts viesnīcā Kyoto Tower Hotel. 
 

Sakē - bezkrāsains, raudzēts 
stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
gatavo no rīsiem. To mēdz 
dēvēt arī par rīsu šņabi. Sakē ir 
saldens ar sausu pēcgaršu. 
izdzert tasīti tukšu ir 
nepieklājīgi, jo tā tiks piepildīta 
no jauna. Kad dzērienu vairs 
nevēlaties, apgrieziet tasīti 
otrādi. 

Kyoto ir bijusi Japānas impērijas 
galvaspilsēta, šobrīd Kyoto ir 
Kyoto prefektūras galvaspilsēta.  
Tā tiek dēvēta par tūkstoš tempļu 
pilsētu, jo tajā atrodas ļoti daudz 

budistu un sintoistu tempļu. 

http://www.anacrowneplaza-kobe.jp/en/
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/tower_hotel/en/


7.diena – ceturtdiena, 5. aprīlis Kyoto – Nara - Kyoto 
 
Brokastis viesnīcā. 
Došanās ar autobusu ekskursijā uz Naru. 
Pa ceļam Uji apskate – Uji ir slavena ar senajām tējas gatavošanas un dzeršanas 
tradīcijām: Byodoin Tempļa apskate, piedalīšanās Taihoan tējas ceremonijā. 
Došanās tālāk uz Japānas pirmo galvaspilsētu - Naru. Nara ir senu tempļu un skaistu 
parku pilsēta, Zīda ceļa tālākais punkts, kas pilsētai nodrošinājis tirdzniecības sakarus 
ar Turciju, Grieķiju, Indiju. 
Narā apskatīsim Todaiji Templi un iespaidīgo Lielo Budas statuju. 
Pēc tam došanās uz Osaku – pilsētas  apskates ekskursija – Osakas cietoksnis, “peldošo” dārzu 
observatorija Umedas augstceltnē.  
Pievakarē atgriešanās Kyoto. Nakts viesnīcā Kyoto Tower Hotel. 
Vakariņas viesnīcā.  
 

8.diena – piektdiena, 6. aprīlis Kyoto - Hakone  
 
Brokastis viesnīcā. Bagāžas  nogādāšana atsevišķi uz Tokiju, kuru 
saņemsim 7.aprīlī ierodoties Tokijā! 
Došanās ar kājām uz dzelzceļa staciju. Pārbrauciens ar ātrvilcienu uz 
Mishima. Pēc ierašanās Mishimā, transfērs uz Hakone, kur iespējams 
izbaudīt japāņu viesmīlību un tradīcijas japāņu stila viesnīcā. Izbrauciens pa 
Aschi ezeru apmēram  30-40 min. Pēc tam  došanās uz Owakudani ar 
pacēlājiem – to sauc arī par verdošo ieleju. Tas atrodas Hakones kalu 
rajonā, kas izveidojies pirms apmēram 300 gadiem beidzamā vulkāna 
izvirdumā. Ideālos laika apstākļos viens no vislabākajiem skatiem uz Fuji san. 
Izvietošanās viesnīcā Fuji View hotel 
http://www.fujiview.jp/en/ 
Vakariņas viesnīcā japāņu  stilā. 
 
 

9.diena – sestdiena, 7. aprīlis  Fuji – Kamakura - Tokyo 
 
Brokastis viesnīcā. 
Ekskursija ar autobusu uz vienu no slavenākajām Japānas vietām – Fuji kalna reģionu. Izbrauciens pie 
Kawaguchi ezera un brauciens Fuji kalnā. 
Pēc Fuji kalna apskates pārbrauciens uz Kamakura, kur apmeklēsim Kotoku-in temple, kas tiek uzskatīts 
par  lielāko Budas templi Japānā. Pēc tam Tsurugaoka Hachimangu svētnīcas apmeklējums.  
Pēcpusdienā pārbrauciens uz Tokiju. Iekārtošanās viesnīcā Shinjuku Prince  
Hotel. 
http://www.princehotels.com/shinjuku/ 
Vakariņas viesnīcā. 
 
 

 
 

http://www.fujiview.jp/en/
http://www.princehotels.com/shinjuku/


 
10.diena – Svētdiena, 8. aprīlis Tokyo 
 
Brokastis viesnīcā. 
Došanās ar autobusu Tokijas apskates ekskursijā. 
Meiji svētnīcas, kas veltīta imperatoram Meiji un viņa ģimenei 
apskate. Tā ir viena no senākajām un svētākajām sintoistu 
svētnīcām Japānā. 
Japāņu  kaliogrāfijas nodarbība, kur praktiski varēsim  mēģināt iemācīties  šīs valodas rakstību. 
Omote Sando rajona apskate – tas ir viens no iepirkšanās centriem Tokijā, plašajā alejā izvietotas 
eiropiešu stila kafejnīcas, modes dizaineru veikali.  
Nereti Omote Sando tiek dēvēta Tokijas Elizejas laukiem. 
Senā un nozīmīgā Asakusa Kannon budistu tempļa apskate. 
Akihabaras rajona apskate. Tas ievērojams ar modernām celtnēm  
un tiek dēvēts par Tokijas elektropreču veikalu centru. 
Izbrauciens uz Odaibas salu -  viens no Tokijas  simboliem. 
Vakariņas Shabu-shabu restorānā. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.diena – pirmdiena, 9. aprīlis Tokyo  
 
Brokastis viesnīcā. 
Brīva diena Tokijas individuālai iepazīšanai, 
iepirkumiem utt. 
Nakts viesnīcā Shinjuku Prince Hotel. 
Vakariņas individuāli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odaiba – mākslīgi izveidota sala 
Tokijas līcī. Tā tikusi projektēta jau 
19. gs. kā  daļa no Tokijas 
aizsargvaļņa, lai aizsargātu pilsētu 
pret uzbrucējiem no jūras puses.  
Šobrīd Odaiba ir elitārs rajons ar 
parkiem, kā arī tūristu iecienīta 
iepirkšanās vieta. 

Tokija – Japānas lielākā pilsēta un 
galvaspilsēta. Tokijā dzīvo aptuveni 10% no 
kopējā Japānas iedzīvotāju skaita. Tokijas 
iedzīvotāju skaits ir aptuveni 12 miljoni, 
savukārt Tokijas tuvākajās piepilsētās 
iedzīvotāju kopējais skaits sasniedz 35 
miljonus iedzīvotāju. Līdz 2006. gadam Tokija 
14 gadus pēc kārtas atzīta par dārgāko pilsētu 
pasaulē. 



12.diena – otrdiena, 10. aprīlis Tokyo – Nikko - lidosta 
 
Brokastis viesnīcā. 
došanās ekskursijā uz Nikko. 
Ekskursijas laikā apskatīsim Toshogu svētnīcu, kas sākotnēji tika 
celts kā mauzolejs, bet laika gaitā izveidots par plašu kompleksu. 
Apmeklēsim arī Rinnoji templi. Tas ir nozīmīgākais templis Nikko. 
Rinnoji templi ir dibinājis budistu mūks Shodo Shonin, kurš 8. 
gadsimtā ieviesa budismu Nikko pilsētā. 
Ekskursijas laikā apskatīsim arī Chuzenji ezeru, kas atrodas Nantai kalna pakājē un Kegon 
ūdenskritumu. Vakariņas netālu no Naritas  starptautiskās lidostas viesnīcā.  
Transfērs uz Naritas starptautisko lidostu. 
Lidojums Tokija – Stambula 22:30 – 05:15 (+1) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
13.diena – trešdiena, 11. aprīlis Stambula - Rīga 
 
Ierašanās Stambulā 05:15 
Plkst. 08:20 lidojums Stambula – Rīga. 
Plkst. 11:15 atgriešanās Rīgas lidostā.  
 
 

 
 
 
 
 

Nikko – tulkojumā no japāņu valodas „saules 
gaisma”. Nikko atrodas 140 km no Tokijas un 
tā ir tūristu iecienīta pilsēta. Nikko atrodas 
iespaidīgi un seni sintoistu un budistu tempļi, 
Nikko Nacionālais parks un viens no 
skaistākajiem Japānas ūdenskritumiem – 

Kegon. 



 
Ceļazīmes cena 1 personai 5130,- EUR,- 

 
 
 

 
Cenā iekļauts:  

 
- Aviobiļete Rīga – Stambula – Tokija – Stambulai – Rīga; 
- Lidostu nodokļi; 
- Sagaidīšana un pavadīšana lidostā; 
- Transfēri lidosta – viesnīca – lidosta ar komfortablu autobusu; 
- 10 naktis 4* viesnīcās; 
- bagāžas transfēri (1 vidēja izmēra soma personai) no pilsētas uz pilsētu 

    (maršrutā Tokija – Kobe – Tokija tiešais bagāžas transfērs); 
- 1 nakts japāņu stila viesnīcā; 
- brokastis un vakariņas – izņemot vakariņas 09.04. 
- pārbraucieni Tokija – Hirosima ;Hirosima – Kobe; Kobe -  Kyoto; Kyoto – Mishima  ar JR 
Shinkansen vilcienu; 
- ieejas biļetes programmā paredzētajos apskates objektos; 
- Gion Corner izrādes apmeklējums; 
- japāņu kaliogrāfijas nodarbība; 
- tējas dzeršanas rituāls; 
- sakē degustācija; 
- medicīniskā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem; 
- grupas vadītājs visa ceļojuma laikā; 
- krieviski runājošs vietējais gids; 
 
 
Papildus izdevumi: 
 
- personiskie izdevumi; 
- dzērieni vakariņu laikā; 
 
 

! Piesakoties ceļojumam, pirmā iemaksa:  1500.-EUR,- 
! atlikums  EUR 3630,- līdz 28.02.2018  
 
 

  

Skolas iela 30 - 2, Rīga 

Tel: 67223112 

GSM: 29405500 


