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                  Japāna  
 

 
                                      2.maijs – 16.maijs 

 

Japāna – Uzlecošās Saules zeme. Atpazīstama visā pasaulē - vēsture, viss modernais un savdabīgā 

kultūra. Tēja, zivju ēdieni, sakē, sumo, suši, geišas, samuraji, ilgdzīvotība un ļoti augstie standarti un 

tehnoloģijas, šīs ir daļa no lietām kas mums asociējas ar šo tālo zemi. Šajā ceļojumā izmantosim 

sabiedrisko transportu – vilcienus, metro un autobusus, lai iepazītu šo zemi vēl tuvāk. Transports 

Japānā ir ļoti labi organizēts un kursē pēc stingriem grafikiem, kas ļauj šo ceļojumu ērtāk saplānot. 

Pilsētās mūs pavadīs vietējie gidi. Lielās somas atstāsim naktsmītnēs un ceļosim pa pilsētām ar 

sabiedrisko transportu. 
 

 

Ieteikumi: 

 

- Kā rokas bagāžu izmantot mugursomu 

 

- Somu transportēšana ir pietiekoši ērta 

 

- Pilsētās ceļosim kopā ar vietējiem gidiem 

 

- Pusdienas un vakariņas ir papildus, tās 

baudīsim vietējās japāņu ēstuvēs 

 
 

1. DIENA. OTRDIENA, 02.05. RĪGA–STAMBULA-TOKIJA 

Ceļs uz Tālajiem Austrumiem                                         

Plkst. 18:00 tikšanas Rīgas lidostā, 20:05 lidojums uz Stambulu, pēc tā lidojums uz Tokiju.  
 
 

2. DIENA. TREŠDIENA, 03.05. TOKIJA 

Sveicināti Japānā  

                                                                       -/-/- 

Ap plkst. 19:20 ierašanās Japānas galvaspilsētā Tokijā. Brauciens uz viesnīcu pilsētā. Atpūta pēc lidojuma. 

Nakts viesnīcā Tokijā. Dienā~ 50 km.     

 

 

3. DIENA. CETURTDIENA, 04.05. TOKIJA 

Tokijas pilsēta 

                                               B/-/- 

Pēc brokastīm sāksim iepazīt Tokiju, kas tiek uzskatīta par pasaules lielāko 
pilsētu. Pārsteidzoši ir vērot augsto sakārtotības līmeni tik milzīgā pilsētā. 
Hama Rikyu dārzs/parks atrodas pie Sumida upes un to ieskauj pilsētas 

modernās augstceltnes. Šī ir viena no Tokijas vizītkartēm. Pastaiga pa parku. 
Pēc tā redzēsim glīti iekoptos dārzus, kas grezno Imperatora pils 
kompleksa apkārtni. Pastaiga pa Imperatora pils apkārtni. Pusdienas 
piemeklēsim kādu no tipiskām japāņu ēstuvēm un nobaudīsim Japānas 
pārsteidzošos ēdienus.   

Nakts viesnīcā Tokijā. Dienā ~ 60 km.     
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 18:00 tikšanās Rīgas lidostā, 20:05  Rīga ___ 23:00  Stambula, Turkish airlines  2h 55min 
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4. DIENA. PIEKTDIENA, 05.05. TOKIJA 

Pārsteidzošā Tokija 

                                       B/-/- 

Pēc brokastīm viesosimies zivju tirgū, arī šī ir savdabīga Tokijas 
vizītkarte, šeit katru dienu tiek pārdoti tonnām jūras velšu. Tirgus sniegs 
ieskatu neatņemamā japāņu dzīves sastāvdaļā. Shibuya krustojums 
tiek saukts par aktīvāko gājēju šķērsoto ielas daļu pasaulē, arī šī vieta 
raksturo Tokijas lielumu un ātrumu. Akihabara izklaižu rajons parāda 

Japānas jauniešu kultūru. Pēcpusdienā iespēja apmeklēt onsenu jeb 
karstās peldes.  

Nakts viesnīcā Tokijā. Dienā~ 60 km.    
 
 
 
 

5. DIENA. SESTDIENA, 06.05. TOKIJA–NIKKO-TOKIJA 

Senā Nikko pilsēta 

                                      
                                            B/-/- 

Šodien ceļosim ārpus Tokijas uz Nikko - nelielu pilsētu uz ziemeļiem no 
Tokijas. Šeit iepazīsim Japānas dzīvi ārpus milzīgās Tokijas un apskatīsim 
sintoistu svētnīcu, kas tika izveidota 1617. gadā kā grezns memoriāls 
Tokugava Iejasu valdniekam. Svētnīcu veido apzeltītie Jomeimonas vārti, 
galvenā svētnīca, kas atrodas ciedru birzī. Vakarā atgriešanās Tokijā. 

Nakts viesnīcā Tokijā. Dienā~ 360 km.    
 

 

 

 

 

6. DIENA. SVĒTDIENA, 07.05. TOKIJA-KANAZAVA 

Japānas modernie vilcieni 

                                            B/-/- 

Šodien sēdīsimies modernā Japānas ātrvilcienā un ceļosim gandrīz 500 
km no Tokijas cauri Nagano pilsētai uz Kanazavu jau Japānas otrā pusē. 
Šajā pilsētā ir labi saglabājušās Edo laika ēkas un apbūve. Pilsētas pils un 
dārzi tiek uzskatīti par Kanazavas galveno piesaisti. Šeit atrodas arī tā 
sauktais samuraju rajons. Pastaiga pa pilsētu. 

Nakts viesnīcā Kanazavā. Dienā~ 490 km.    
 
 
 
 
 
 

7. DIENA. PIRMDIENA, 08.05. KANAZAVA - TAKAJAMA 

Iekšā kalnos   
                                 

                                           B/-/- 

Šodien dosimies uz mazāku pilsētu, bet Japānas kalnos. Takajama ir 
pazīstama kā atpūtas pilsēta kalnos ar labi saglabājušos vecpilsētu un 
vairākām onsen jeb karsto avotu atpūtas vietām. Iepazīsim lauku 
teritorijas, baudīsim Japānas dabu un vakarā iespēja apmeklēt kādu no 

karstajiem avotiem. 

Nakts viesnīcā Takajamā.  Dienā~ 120 km.     
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8. DIENA. OTRDIENA, 09.05. TAKAJAMA-ŠIRAKAVAGO-KANAZAVA 

Vēsturiskais ciemats kalnos 
                                  

                                             B/-/- 

Turpināsim ceļu pa kalnu ciematiem. Širakavago tiek uzskatīts par vienu 
no Japānas svarīgākajiem ciematiem tā apbūves un ēku dēļ. Ciemats 
iekļauts UNESCO sarakstā un tas atgādina brīvdabas muzeju. Šī vieta 

atgādina senākos laikus, kad japāņi dzīvoja nelielos ciematos laukos. 
Dažāda veida mājas ar niedru jumtiem un apkārtējie kalni. Pēc ciemata 
apmeklējuma dosimies uz Kanazavu.  

Nakts viesnīcā Kanazavā.  Dienā~ 140 km. 

 

 

 

 

9. DIENA. TREŠDIENA, 10.05. KANAZAVA - KIOTO 

Japānas vīzitkarte Kioto                                                                                         
 

                                       B/-/- 
Pēc brokastīm sēdīsimies ātrvilcienā un ceļosim tālāk uz salas dienvidu 
daļu. Kioto ir Japānas slavenākā pilsēta. Arī tiek saukta par tūkstoš tempļu 
pilsētu un Japānas kultūras centru ar simtiem budistu un sintoistu 

tempļiem, pilīm un dārziem. Sāksim Kioto apskati ar tempļiem, pilsētas 
ielām un dārziem. Kioto vietējie tūristi ir iecienījuši staigāt kimono, padarot 
šo pilsētu vēl tradicionālāku. Pēc izvēles ir iespēja uzmērīt šo tradicionālu 
japāņu apģērbu. 

Nakts viesnīcā Kioto.  Dienā~ 250 km.  

 

 

 
10. DIENA. CETURTDIENA, 11.05. KIOTO 

Senā Kioto pilsēta 
 

                                    B/-/-                                 

Pēc brokastīm turpināsim iepazīt Japānas seno galvaspilsētu Kioto. Bez 
tempļiem un dārziem šeit atrodas bambusu mežs. Viens pie otra blīvi 
saauguši bambusi Kioto pilsētas nomalē. Viens no Japānas simboliem – 

Zelta templis. Pastaiga pa tempļa apkārtni un parku. Kioto pilsētas šarms. 

Nakts viesnīcā Kioto.  Dienā~ 50 km. 

                                              

 
 
11. DIENA. PIEKTDIENA, 12.05. KIOTO-OSAKA 

Milzīgā Osaka 

 

                                         B/-/-                                
Turpināsim mūsu ceļojumu pa Japāna ar valsts otru lielāko pilsētu Osaku. 
Šī megapole atrodas Honsju salas dienvidu daļā lielā aglomerācijā kopā 

ar Naru un Kobi. Pilsētas simbols ir Osakas pils, kuru apskatīsim. Aktīva 
biznesa pilsēta ar slavenu uz mākslīgās salas uzbūvētu lidostu. 

Nakts viesnīcā Osakā. Dienā~ 100 km. 
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12. DIENA. SESTDIENA, 13.05. OSAKA-NARA-OSAKA 

Senā un mājīgā Nara  
          B/-/-  

                                 
No rīta brauciens uz netālo Naru. Līdzīgi kā Kioto, arī Nara ir bijusi 
Japānas galvaspilsēta. Redzēsim Todaiji templi – lielāko koka 
konstrukciju celtni pasaulē. Apskatīsim arī Naras parku, kur brīvi 

ganās vairāki simti briežu. Šeit ir iespēja iegādāties briežu čipsus un 
ar tiem pabarot dzīvniekus. Pastaiga pa seno Naras pilsētu. 
Pēcpusdienās atgriešanās Osakā. 
Nakts viesnīcā Osakā.  

                               
 

 

 

13. DIENA. SVĒTDIENA, 14.05. OSAKA 

Osakas ikdiena   
                                                                      

 B/-/-                                 

Šodien turpināsim iepazīt Osaku. Pilsēta ir plaša, apmeklēsim vietējo 

pulcēšanās vietu gar pilsētas kanālu ar daudziem restorāniem un 
kafejnīcām. Izstaigāsim pa slaveno iepirkšanās ielu. Iespēju uzbraukt 
pilsētas tornī un paskatīties no augšas uz šo milzīgo, bet ļoti sakārtoto 
pilsētu. Šeit populārs ir slavenais Kobes steiks.  
Nakts viesnīcā Osakā.  

 

 

 

14. DIENA. PIRMDIENA, 15.05. OSAKA-TOKIJA-STAMBULA 

Ceļš mājup   
                                                                      B/-/-                                 

Šodien dosimies uz Tokiju, atgriezīsimies mūsu ceļojuma sākumpunktā. Brauciens uz Tokiju un pēc tam pilsētas 

lidostu un 22:20 lidojums uz Stambulu. 

 

14. DIENA. OTRDIENA, 16.05. STAMBULA-RĪGA  
No rīta ierašanās Stambulā un pēcpusdienā lidojums uz Rīgu, ap 19:15 ierašanās Rīgā. 
 

Cena 3380 eiro 
 

Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• + lidojumi Rīga–Stambula-Tokija-Stambula-Rīga 
• + dzīvošana 3* un 4* viesnīcās divvietīgā numurā 
• + norādītās 11 brokastis 
• + transports ceļojuma laikā  

• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana  
• + standarta ceļojuma apdrošināšana 

• + grupas vadītāja pakalpojumi latviešu valodā  
• + angļu valodā runājošs vietējais gids 
• + dzeramnaudas vietējiem gidiem un šoferiem 

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas  
• - neminētās ēdienreizes 

•  

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 590 eiro. 
 

Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Atlikušais maksājums 2980 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (23.03.2023.). 
 

Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (23.03.2023.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 
 

* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem. 
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu. 


