
11. dienas 

Uzlecošās Saules 

Zemē – Japānā 
 
 

 
1.diena. 
Lidojums. 
 

2.diena. Osaka – Kobe 
 
Ierašanās Japānā – Kansai Starptautiskajā lidostā. 
Tikšanās ar vietējo gidu un aptuveni stundu ilgs pārbrauciens uz Osaku. 
Neilga iepazīšanās ekskursija Osakā – Umed Debesu Celtnes, kas ir viena no  
iespaidīgākajām ēkām Osakā, apmeklējums. No tās paveras neatkārtojams skats uz 
tuvāko apkārtni. 
Osakas pils apskate – pils celta 16. gs.. lai aizsargātu Osaku no iebrucējiem. 
Pēcpusdienā aptuveni stundu ilgs pārbrauciens uz  
Rīgas sadraudzības pilsētu - Kobi. Kobe ir Hyogo prefektūras galvaspilsēta un viena no lielākajām 
Japānas ostām. 
Transfers uz 4* viesnīcu „Shin Kobe Oriental” un iekārtošanās viesnīcā. 
Pēcpusdienā brīvais laiks atpūtai un relaksācijai pēc tālā lidojuma. 
Vakariņas viesnīcas restorānā. Nakts viesnīcā. 
 
 

3.diena. Kobe – Himeji – Hiroshima 
Brokastis viesnīcā. 
Bagāžas nosūtīšana uz Kyoto viesnīcu. 
Došanās Kobes apskates ekskursijā. 
Sakē darītavas apmeklējums. Katastrofu novēršanas muzeja apmeklējums., 
kurā apskatāmas ekspozīcijas par zemestrīcēm Japānā. 
Pārbrauciens uz Himeji un Himeji Pils apskate. 
Došanās uz Himeji dzelzceļa staciju. Shinkansen vilciens Himeji – Hirosima. 
Ierašanās Hirosimā. Pastaiga no stacijas līdz viesnīcai. 
Iekārtošanās 4* viesnīcā „Granvia Hiroshima”.  
Vakariņas viesnīcas restorānā. Nakts viesnīcā. 
 

 
 
 

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. 



4.diena. Hiroshima – Kyoto 
 
Brokastis viesnīcā. 
Došanās Hirosimas un Miyajimas salas apskates ekskursijās ar autobusu. 
Brauciens ar kuģi uz Miyajimas salu, kurā apskatīsim Itsukushima svētnīcu. 
Pēc svētnīcas apmeklējuma atgriešanās Hirosimā. Pusdienas vietējā 

restorānā. Miera memoriālā parka un Hirosimas memoriālā muzeja 
apmeklējums. 
Došanās uz Hirosimas dzelzceļa staciju.  
Brauciens ar JR Shinkansen vilcienu uz Kyoto. 
Ierašanās Kyoto. 
Pastaiga līdz viesnīcai. Iekārtošanās 4* viesnīcā „Rihga Royal Hotel Kyoto”.  
Vakariņas viesnīcas restorānā. Nakts viesnīcā. 

 
 
5.diena. 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 
KIoto simboliem. Paviljons klāts zelta plāksnēm, kas atspīd tempļa 
dīķī.  
Atgriešanās viesnīcā.  
Vakariņas vietējā japāņu restorānā.  
Nakts viesnīcā. 
 
 

6.diena. 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 un briežu parku. 
Atgriešanās Kyoto un vakariņas japāņu restorānā. 
Pēc vakariņām, došanās uz „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. Pēc šova pastaiga pa Gion rajonu, kurā vēl joprojām iespējams sastapt 
Japānas geišas.Vakarā atgriešanās viesnīcā. Nakts viesnīcā. 

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. 



7.diena. Kyoto – Tokyo 
Brokastis viesnīcā. 
Atsevišķa bagāžas nogāde līdz Tokijai. 
Pastaiga līdz Kyoto dzelzceļa stacijai un JR Shinkansen vilciens Kyoto – Tokija. 
Ierašanās Tokijā.  
Iepazīšanās tūre Tokijā – Ginza rajona apskate un piedalīšanās Kaligrāfijas nodarbībā. 
Transfērs uz 4* viesnīcu „Le Meridien Pacific”. Iekārtošanās viesnīcā. 
Vakariņas japāņu restorānā. 
Nakts viesnīcā. 
 

8.diena. 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. 
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 Elizajas 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. 
Panasonic centra apmeklējums un dažādu jauno tehnoloģiju apskate. 
Izbrauciens uz Odaibas salu. 
Atgriešanās viesnīcā.  
Vakariņas viesnīcas restorānā.  
Nakts viesnīcā. 

 
 
 
 
 
 
 

 

9.diena. Tokyo – Hakone – Izu Nagaoka 
 
Brokastis viesnīcā. 
Izbraukuma ekskursija ar autobusu uz vienu no slavenākajām Japānas 
vietām – Fuji kalna reģionu. Izbrauciens pie Kawaguchi ezera un brauciens 
Fuji kalnā. 
Pēc Fuji kalna apskates, brauciens uz Izu Nagaoku, kur būs iespējams 
izbaudīt japāņu nacionālās pirts „onsen” tradīcijas – karsto avotu SPA 
procedūras. 
Iekārtošanās japāņu stila viesnīcā „New Hakkeien”. 
Vakariņas viesnīcas restorānā. 
Nakts viesnīcā. 

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. 



10.diena. Izu Nagaoka – Hakone – Tokyo 
Japāņu stila brokastis viesnīcā. 
Brauciens ar autobusu uz Hakoni. 
Hakones tūres laikā tiks apskatīts karsto avotu reģions - Owakudani verdošā ieleja, kurā izbrauksim pa 
trošu ceļu, lai izbaudītu apkārt esošās dabas ainavas. Dosimies arī nelielā kruīzā pa Ashi ezeru. Skaistās 
dabas dēļ šī ir iecienīta atpūtas vieta gan japāņu, gan ārvalstu tūristu vidū. 
Brauciens atpakaļ uz Tokiju.  
Transfērs ar vietējo vilcienu uz Shinjuku apgabalu. Pastaiga pa Kabukicho rajonu, kas ir pazīstams kā 
viena no galvenajām un labākajām Tokijas naktsdzīves un izklaides vietām. 
Vakariņas vietējā restorānā. Brīvais laiks pastaigām un izklaidēm. 
Nakts viesnīcā „Le Meridien Pacific”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.diena - Tokyo 
Brokastis viesnīcā. 
Transfērs uz Naritas lidostu Tokijā. 
Lidojums. 

 
 
  
 
 
 
 

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. 
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