
 
 

 
 

 

21/08 – 04/09/2020 
 

Diena Apraksts 

1.diena 
21.08.2020. 

 
 

Lidojums Rīga – Stambula 12:30 – 15:30 
 

2.diena 
22.03.2020.8 

 

Lidojums Stambula- Tokija 01:45 – 19:25 
Robežas un  muitas šķērsošana lidostā. Tikšanās ar vietējo gidu un transfērs uz 
viesnīcu. 
Premier Hotel Cabin, 4* 
https://cabin.premierhotel-group.com/shinjuku/english/ 

 
3.diena 

23.08.2020. 
 

 

Brokastis 
Došanas ekskursijā pa  – Imperatora pils Austrumu dārzi, Debesu koki, 
Akihabara, Ginza, Shibuja..... 
Reiz Tokija bija neliels zvejnieku ciematiņš ar nosaukumu Edo. Šodien tā ir liela 
metropole, nereti dēvēta par Austrumu pasaules galvaspilsētu, kurai veltīti simtiem 
epitetu – no „pasaules apdzīvotākā pilsēta” līdz „pasaules dārgākā pilsēta”. 
Tokija – viena no Japānas prefektūrām, kuras lielākā daļa atrodas Kanto līdzenumā. 
Lai arī te dzīvo visvairāk iedzīvotāju, salīdzinot ar citām prefektūrām, platības ziņā tā 
ir trešā no beigām. Te atrodams ļoti daudz viss kas – no avangarda arhitektūras un 
modernās mākslas līdz tradicionāliem koka namiņiem un jaukiem krodziņiem.... 
Nakšņošana  tur pat  Premier Hotel cabin, 4* 

https://cabin.premierhotel-group.com/shinjuku/english/


  
4.diena 

24.08.2020. 

 

Brokastis 

Pēc brokastīm došanās uz  Tokijas dzelzceļa staciju ar metro. 
Pārbrauciens ar ātrvilcienu Tojia – Hirosima. 
Pēc ierašanās Hirosimā, iepazīšanās ar pilsētu – Hirosimas memoriālis parks un 
Hirosimas pils. 
Iekārtošanās viesnīcā Grand Prince, 4* 
https://www.j-hotel.or.jp/en/hotel/248/ 

 
5.diena 

25.08.2020. 

 

Brokastis 
Šodien  apmeklēsim vienu no Hirosimas  apkārtnes skaistāko salu – Miyajima. 
Ar transportu dosimies uz piestātni un tad ar kuģi  uz salu. Ierodoties salā, dosimies 
uz Itskushimas svētnīcu - vienu no viss apmeklētākajām Japānā. Pati sala ir ļoti 
ainaviska - un ne reti tiek uzskatīta par par TOP apmeklējuma objektu Japānā. 
Pēc tam sekos pārbrauciens uz Kito.   
Ierodoties pievakarē  Kioto,  iekārtošanās viesnīcā. 
Hotel Granvia, 4* 
https://www.granviakyoto.com/ 

 
6.diena 

26.08.2020. 
Brokastis 
Kioto pilsēta reiz bija zināma arī kā Heian-kyo, kas tulkojumā nozīmē "miera un 
klusuma galvaspilsēta". Šī vieta vairāk nekā tūkstošiem gadus bijusi japāņu kultūras 
centrs, tā tas saglabājies arī mūsdienās. Varētu teikt, ka pilsēta ir pārpildīta ar 
dažādām garīgajām vietām – šeit atrodas 1 660 budistu tempļi, 400 sintoisma ticības 
svētnīcas, 90 kristiešu baznīcas. 
Iepazīšanās  ar  dažām īpašām vietām Kioto – Kiyomizu tepmlis, bambusa mežs 
un protams  Kinkajuki jez Zelta  tempļa  apskate.....  

https://www.j-hotel.or.jp/en/hotel/248/
https://www.granviakyoto.com/


  
Vakarā atgriešanās viesnīcā Granvia 
 

7.diena 
27.08.2020. 

Brokastis 
Nara - no 710. līdz 784. gadam Nara bija Japānas galvaspilsēta. Šajā periodā Nara 
bija valsts pārvaldes centrs un kultūras centrs. Senās Naras vēsturiskie pieminekļi — 
budistu tempļi, sintoisma svētnīcas un Lielās Imperatora pils paliekas — sniedz 
spilgtu priekšstatu par Japānas galvaspilsētas dzīvi 8. gadsimtā. Tā ir viena no 
UNESCO Pasaules mantojuma vietām Japānā. 
Dienas  ekskursija uz Nara, kuras laikā  iepazīsim Naras parku, Todaji templi un  
iespaidīgo Budas statuju, un  protams Briežu parku, kur šie  itin  mīlīgie zvēri ir  
ļoti pārdroši.....  
Vakarā atgriešanās viesnīcā Granvia 
 

8.diena 
28.08.2020. 

Brokastis, vakariņas 
Pēc brokastīm turpināsim iepaqzīt Kioto – Fushimi Inari – viena  no lielākajā 
Japānas vētnīca, ar tai  raksturīgajiem  eju vārtiem, Nijo jo pils. Pēc tam piedalīsimies 
tradicionālajā japāņu tējas ceremonijā – tas ir īpašs rituāls, kuru būs interesanti gan 
skatīt, gan piedalīties. 
Pēc tam pārbrauciens uz Hakone -  īpāšu Japānas reģionu, kur  nakšņosim 
tradicionālā japāņu stila viesnīcā.  
Iekārtošanās viesnīcā Ashinoko Onsen,4*  
https://www.ichinoyu.co.jp/ashinokoqs/eng/ 
Šovakar ne tikai nakšņošana japāņu stilā, bet arī  vakariņas japāņu stilā. 
Pirms  vakariņām noteikti  iesakam  baudīt un  veldzēties slavenajos  karstajos  
avotos turpat viesnīcā.  

9.diena 
29.08.2020. 

Brokastis 
Pēc  brokastīm dosimies kruīzā ar kuģi  bracienam pa Ashi ezeru. Un  šodien arī 
uzbrauksim uz  Fuji san -  Japānas augstāko kalnu un  vienu  no apbrīnojamākajiem  
ainavu kalniem. Došanās uz Verdošo ieleju ( Owakudani ) , kur ar pacēlāju 
dosiemies uz  vulkānisko  kalnu. Iespaidīgi skati, kuri ielgi paliks atmiņā.  
Vēlu pēcpusdienā došānās uz Tokiju. 
Iekārtošanās viesnīcā Asakusa view,4* 
https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/english/ 

 
10.diena 

30.08.2020. 
Brokastis. 
Turpinam iepazīt Tokiju -  Asakusa, upes  kruīzs, Hamarikyu, Odaiba...  Pilsēta 
vienmēr  pārstyeidz un apbur. Tā burtiski ievelk sevī......  
 

https://www.ichinoyu.co.jp/ashinokoqs/eng/
https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/english/


11.diena 
31.08.2020. 

Brokastis 
Nikko -. daudzus gadsimtus bija Šinto un budistu kalnu pielūgšanas centrs pirms 
Toshogu uzcelšanas 1600. gados, un Nikko nacionālais parks turpina piedāvāt 
gleznainas, kalnainas ainavas, ezerus, ūdenskritumus, karstos avotus, savvaļas 
pērtiķus un pārgājienu takas. 
Nikko  noteikti apskates vērts ir Toshogu svētnīca, Kegona ūdenskritums un  
noteikti viens no ainaviskākajiem Japānas ezeriem – Chuzenji ezers.  
Pievakarē atgriešanās Tokijā.  

 
12.diena 

01.09.2020. 
Brokastis, vakariņas 
Brīvais laiks  pilsētā -  katram interesējošo objektu  apmeklējumiem vai arī 
iepirkšanās pilsētā. 
Vakarā tradiocionālaās vakariņas Shabu-shabu - ir japāņu nabemono karstā katla 
ēdiens ar plāni sagrieztu gaļu un dārzeņiem, kas vārīti ūdenī un pasniegti ar 
iegremdējamām mērcēm. Apzīmējums ir aigūts no skaņas, ko iegūst maisa  
sastāvdaļas vārīšanas katlā.  
 

13.diena 
02.09.2020. 

Brokastis viesnīcā. 
Programma šai  dienai vēl tiek saskaņota!!!!!!! 
 

14.diena 
03.09.2020. 

Brokastis viesnīcā.  
Vēl beidzamie  mirkļi pilsētā...... 
Vēlu pēcpusdienā ap plkst. 17.00 transfērs uz lidostu. 
Reģistrēšanās reisam un lidojums Tokija – Stambula 22:50 – 05:20(+1) 

15.diena 
04.09.2020 

Lidojums Stambula – Rīga 08:20 – 11:20 

Ceļazīmes cena 1 cilvēkam: EUR  5485,-  

              
Cenā iekļauts 

 Lidojums Rīga – Tokija – Rīga; 
 Transfērs lidosta – viesnīca – lidosta;  
 Japānas dzelzceļu pase ( EUR 400,-); 
 Dzīvošana 4* viesnīcās;  
 Brokastis; 
 Visas programmā minētās ekskursijas;  
 Visas ieejas biļetes pēc programmas; 
 Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana; 
 Grupas vadītājs no Latvijas;     Anniņmuižas bulvāris 54-64 

    LV-1069 Rīga 
    29405500 



Cenā nav iekļauts:  
 Personīgie izdevumi;  
 vakariņas  

  

                                            Pielikumā info par Japānu: 

 
Japāna ir salu valsts Austrumāzijā, Klusā okeāna rietumos. Japāņu dzīves filozofiju un dzīvesveidu 
caurstrāvo darbīgums un iekšējs miers, pieticība un iekšējā saskaņa. 
Japānas nosaukums japāņu valodā ir Nippon un Nihon. Vārds Nippon tiek lietots oficiālos 
pasākumos, ieskaitot jautājumos par Japānas valūtu, pastmarkām, kā arī daudzos starptautiska 
mēroga sporta pasākumos, bet Nihon ir neoficiāli lietots nosaukums. Šo Japānas nosaukumu min 
daudz biežāk tieši mūsdienu japāņu valodā. Burtiski Nippon un Nihon nozīmē “saules rašanās”, 
tādēļ bieži to tulko kā “Uzlēcošās saules zeme”. 
Japānā ir vecākā monarhija pasaulē, kurā titulu manto.Valsts galva ir imperators, likumdošanas vara 
pieder parlamentam (Kokkai). 
Japāna ir viena no vadošajām valstīm tehnoloģijā un mašīnbūvē, tās ekonomika ir otrā lielākā pasaulē 
pēc nominālā iekšzemes kopprodukta. Tai ir ceturtais lielākais eksports pasaulē, kā arī sestais lielākais 
impots. Ļoti labi attīstīta transporta sistēma. 
 
Ģeogrāfiskais stāvoklis 
Japāna ir valsts, kuras teritorija ir izveidojusies uz 6852 salām Klusā okeāna piekrastes Āzijas daļā. 
Galvenās četras lielākās salas ir Hokaido, Honsju, Sikoku un Kjusju salas, kas kopā veido 97% no 
Japānas teritorijas. Gandrīz visas salas ir kalnainas, vulkāniskas. Japānas augstākā virsotne ir 
Fudzijama (3776 m.v.j.l.). 70% - 80% valsts teritorijas ir klāta ar mežiem, kalnaina un nepiemērota 
gan lauksaimnieciskai, gan rūpnieciskai izmantošanai, kā arī ir neapdzīvojama. Galvenais iemesls – 
stāvās nogāzes un augstienes, klimata apstākļi un zemes nogruvumu risks, ko izraisa zemestrīces, 
irdena augsne, kā arī spēcīgs lietus. Novietojums Klusā okeāna “Uguns aplī” - trīs tektonisko plātņu 
savienojuma vietā, izraisa zemas intensitātes zemestrīces un laiku pa laikam arī vulkānisko aktivitāti. 
Japānā ir neskaitāmi karstie avoti, kuru tuvumā nereti izveidoti kūrorti. 
Japānai nav sauszemes robežu ar citām valstīm, bet vistuvāk tai atrodas Krievija, Ķīna un Koreja. No 
kontinenta Japānu atdala Ohotskas jūra ziemeļos, Japāņu jūra rietumos un Austrumķīnas jūra 
dienvidos. Tradicionāli Japānu dala astoņos reģionos, tomēr oficiāli Japāna iedalās 47 perfektūrās. 
 
Klimats 
Japānā klimats pārsvarā ir mērens, tomēr klimata apstākļi ievērojami atšķiras valsts ziemeļu – 
dienvidu virzienā. Valsts ziemeļos, piemēram, Hokaido salā ir mērens klimats ar garām, aukstām 
ziemām un vēsām vasarām. Nokrišņi nav pārāk spēcīgi, bet ziemā parasti veidojas lieli sniega 
sanesumi. 
Zemes vidienē klimats ir ar ļoti atšķirīgu vasaras un ziemas gaisa temperatūru, kā arī dienas un nakts 
laikā. Nokrišņi ir samērā nelieli. 
Valsts dienvidu daļā valda subtropu klimats, kam raksturīgas siltas ziemas ar nelielu sniega daudzumu 
un karstas mitras vasaras. Nokrišņu daudzums ir ļoti ievērojams, it īpaši lietus periodā. Bieža 
parādība ir taifūni. Visaugstākā gaisa temperatūra, kāda jebkad tika fiksēta Japānā, ir 40,9°C. Tā tika 
reģistrēta 2007. gada 16.augustā. 
 
Iedzīvotāji 
Japāna ir desmitā lielākā valsts pasaulē pēc iedzīvotāju skaita un viena no visblīvāk apdzīvotajām 
valstīm pasaulē. Tokijas aglomerācija, kurā ietilpst Tokija un apkārtējās prefektūras, ir lielākā 
aglomerācija pasaulē pēc iedzīvotāju skaita. Tajā dzīvo ap 30 miljoniem cilvēku. Lielākā daļa no 
Japānas iedzīvotājiem dzīvo pilsētās, tikai 5% no visiem iedzīvotājiem nodarbojas ar lauksaimniecību. 
Skaitliski vislielākā tauta Japānā ir japāņi (98,5% no visiem iedzīvotājiem). Dominējošā japāņu 
etniskā grupa ir jamato. Citas tautības: korejieši (0,5%), ķīnieši (0,4%), brazīļi (0,2%) un filipīnieši 
(0,2%) atlikušos 0,2% no visiem iedzīvotājiem sastāda citas etniskās grupas. Hokaido salā dzīvo 
aptuveni 15 tūkstoši aini, kuri ir Japānas pirmiedzīvotāji, savukārt Okinavā nozīmīga etniskā grupa ir 



rjūkjieši. Japāņu valoda aptuveni 99% iedzīvotāju ir dzimtā valoda. Valstī dzīvo ap 2,05 miljoniem 
imigrantu. Japānā ir ļoti augsts apdzīvotības blīvums – 337 cilvēki uz vienu kvadrātkilometru. 
Ir aprēķināts, ka 2009. gadā iedzīvotāju vidējais mūža ilgums ir 82,12 gadi. Vīriešu vidējais vecums ir 
tikai 78,8 gadi, bet sievietēm 85,62 gadi. 
Izplatītākās reliģijas Japānā ir sintoisms un budisms, 84% no visiem Japānas iedzīvotājiem ir šo 
reliģiju sekotāji. 
 
Kultūra 
Japānas kultūra ir attīstījusies vairākus tūkstošus gadus, sākot no Dzjomona kultūras līdz pat 
mūsdienu hibrīdkūltūrai, kuru spēcīgi ietekmē Āzijas, Ziemeļamerikas un Eiropas kultūras. 
Japānas kultūrā ir daudz aizguvumu no Ķīnas kultūras (budisma un konfūcisma reliģijas, rakstība, 
arhitektūras pamatprincipi, tējas ceremonijas, zīda ražošana). 
Japāņu valoda vienmēr ir spēlējusi nozīmīgu lomu Japānas kultūrā, un šajā valodā, galvenokārt, runā 
tikai Japānā. Tā ir aglutinējoša valoda un skaņu krājums ir salīdzinoši mazs, kur uzsvars tiek likts 
vairāk uz skaņu toni nevis skaļumu. Japāņu valoda pilnveidojās un ir palikusi nemainīga kopš 8. 
gadsimta. 
Japānā ilgstoši plaši izplatīts mākslas veids ir gleznošana. Valodas pierakstīšanā, līdzīgi kā gleznošanā, 
sākotnēji izmantoja otu, līdz ar to ir izveidojusies diezgan savdabīga kaligrāfija. 
Tradicionāli japāņu skulptūrās ir attēloti budisma attēli. Nozīmīgākā bronzas statuja ir Budas 
skulptūra Todaiji templī. 
Starptautisku slavu ir ieguvusi Ikebana – japāņu ziedu kārtošanas māksla. Ir divu stilu japāņu dārzi: 
zaļojošu pauguru, nelielu dīķīšu un tiltiņu savijuma (Tsukijama stila) dārzi, un sauso smilšu un 
akmeņu (Karesansui stila) dārzi. 
Japānas četras tradicionālās teātra formas ir no, kiogen, kabuki un bunraku. “No” - demonstrē tēlu 
izjūtas no vienaldzības līdz galējam sasprindzinājumam. “Kiogen” - humoristiska izrāde. “Kabuki” - 
stilizēts klasiskās japāņu dejas uzvedums – drāma. “Bunraku” - tradicionāls japāņu leļļu teātris. 
Geiša – tradicionāli ir japāņu sieviete – izklaidētāja un laika kavētāja, kura ir skolota tradicionālās 
japāņu mākslās, tai skaitā mūzikā, dziedāšanā, dejošanā, kā arī prot vadīt tējas ceremoniju un pieprot 
samisena spēli – japāņu mūzikas instruments ar trīs stīgām. 
Populārākie sporta veidi Japānā ir sumo, beisbols, golfs un autosports. Populārākās cīņas mākslas ir 
džudo un karatē. 
 
Nacionālā virtuve 
Japāņu uzturā ir daudz rīsu, sojas, dārzeņu, augļu, jūras produktu. Kā populārākie no japāņu 
nacionālās virtuves ēdieniem tiek minēti sushi, japāņu salāti no rīsiem, jūras zaļumi, haizivs spuru 
pastēte, sautēts asaris, gohans – vārīti rīsi, misosiru – pupiņu zupa, kono-mono – marinēti gurķīši, 
tempura. 
Vienā maltītē pasniedz daudz ēdienu. Tos servē nelielos trauciņos, ēd ar koka irbuļiem. Pusdienās 
uzkodas gatavo no vārītiem un nevārītiem dārzeņiem (kāpostiem, burkāniem, rutkiem, sēnēm, 
kukurūzas, pupām, jauniem bambusu dzinumiem, lotosa lapu kātiem, aļģēm), marinētām vai jēlām 
zivīm vai mīkstmiešiem. 
Galvenais ēdiens ir gatavots no ceptas cūkas, teļa, putnu vai zivju gaļas ar bagātīgu rīsu piedevu vai ar 
plānām nūdelēm, kas gatavotas no sojas miltiem, sāls un ūdens. Zupu pasniedz pēc otrā ēdiena 
nelielos slēgtos šķīvjos. Maltīti nobeidz ar svaigiem augļiem: mango, melonēm, āboliem, bumbieriem, 
banāniem, zemenēm, vīnogām, vīģēm, datelēm, persikiem. Par garšvielām izmanto piparus, ingveru, 
sīpolu lokus, vīnetiķi, rīsa etiķi. 
Japāņu nacionālais dzēriens ir zaļā tēja, ko bez cukura pasniedz katrā ēdienreizē ar sevišķu rituālu. 


