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TOKIJA – HAKONE – KAMAKURA – TOKIJA

1. diena. ТОKIJA

Ierašanās Narita Starptautiskajā lidostā. Tikšanās ar  krievu valodā runājošu

gidu,  transfērs uz viesnīcu. Japānas galvaspilsēta  Tokija atrodas valsts

centrālajā daļā un ir dibināta 1457. gadā. Tokija ir Japānas lielākā pilsēta,

nozīmīgākais Japānas politiskais, ekonomiskais, finanšu un kultūras centrs.

Tokija tūristus piesaista ar muzejiem, koncertzālēm, teātriem, parkiem,

skaistām ainavām, iepirkšanās vietām un naktsklubiem. 

Ierašanās viesnīcā, izvietošanās. Brīvais laiks. Nakšņošana viesnīcā.

Viesnīca

Tokijā

2. diena. TOKIJA

Brokastis.  10:00 viesnīcā tikšanās ar gidu. Tokijas apskates ekskursija:

Imperatora Pils laukums (karaliskajā pilī, kas atrodas pašā Tokijas centrā,

dzīvo imperators ar kundzi), japāņu dārzs Happo-en, kurā baudīsiet tējas

ceremoniju, Tokijas valdības laukums. Pusdienas. Apmeklēsiet Asakusa rajonu

–  budistu templis Senso-ji –  slavenākais Tokijas templis, kas celts VII gs.,

tirgotāju iela Nakamise, elektronikas kvartāls Akihabara, Ginza – populārākais

Tokijas iepirkšanās kvartāls ar , kas sastāv arī no daudzām galerijām,

kafejnīcām un citām izklaides vietām. 18:00 atgriešanās viesnīcā. Nakšņošana

viesnīcā.

Viesnīca

Tokijā

3. diena. TOKIJA – HAKONE – TOKIJA

Brokastis.  08:30 tikšanās ar krievu valodā runājošu gidu. Transfērs uz

Hakones kūrortu (~2h). Fuji-Hakone Nacionālā parka apskate. Šeit atrodas

Japānas augstākā virsotne –  Fudzijama (3776 m v.j.l.), kas ir viens no

Japānas trim svētajiem kalniem, kā arī ir viens no Japānas simboliem.

Brauciens ar gaisa vagoniņu pāri ielejai, vērojot Owakudani geizerus un

Kamiyama vulkāna krāteri. Mini kruīzs pa Ashi ezeru. Pusdienas. Apmeklēsiet

karsto avotu kompleksu „Yunessun”. 18:30 atgriešanās viesnīcā Tokijā.

Viesnīca

Tokijā

4. diena. TOKIJA – KAMAKURA – TOKIJA 

Brokastis.  09:00 tikšanās ar gidu. Transfērs uz Kamakuru (~1.5h) –  senu

samuraju pilsētu. Kamakura ir tūristu ļoti iecienīta maza piekrastes pilsēta, kas

piesaista ar neskaitāmiem tempļiem, svētnīcām un citiem vēstures

pieminekļiem, kā arī ar smilšu pludmalēm un kalnu pārgājienu takām.

Apskates ekskursija Kamakurā –  viens no lieliskākajiem budistu tempļiem

Hasedera, Tsurugaoka Hatimangu svētnīca, kas ir slavena ar lotosa ziediem.

Tie īpaši krāšņi zied jūlijā un augustā. Pusdienas. Apmeklēsiet Lielā Budas

statuju un suvenīru ielu Komati. 18:00 atgriešanās viesnīcā Tokijā.

Viesnīca

Tokijā

5. – 7.

diena.

TOKIJA

Brokastis. Brīvais laiks (iespējamas izvēles ekskursijas par papildu samaksu).

Viesnīca

Tokijā

8. diena. TOKIJA – NARITA – RĪGA

Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas, transfērs uz Narita Starptautisko lidostu.

Lidojums Tokija – Rīga.

Ceļojuma cena vienai personai EUR:

Izvēlētā viesnīca 2 cilvēki 4 cilvēki

The Prince Park Tower Tokyo 5* 2107 2033

Keio Plaza Hotel 4* 2093 2019

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

http://www.ar-tur.lv/
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
mailto:info@ar-tur.lv


2

Grand Prince Hotel Takanawa 4* 1900 1825

Shinagawa Prince Hotel 3*+ 1900 1825

Sun Members Tokyo Shinjuku 2* 1567 1493

Ceļojuma cenā iekļauts: 

- nakšņošana minētajās viesnīcās,

- transfērs lidosta – viesnīca – lidosta ar krievu valodā runājošu gidu, 

- 7 brokastis, 3  pusdienas, 

- ekskursijas Hakone, Kamakurā, Tokijā ar krievu valodā runājošu gidu, 

- visi nodokļi.

Ceļojuma cenā nav iekļauts:

- apdrošināšana,

- aviobiļetes Rīga – Tokija – Rīga, 

- izvēles ekskursijas, 

- personīgie izdevumi.

Viesnīcas:
- The Prince Park Tower Tokyo, 5* http://www.princehotels.com/en/parktower/ 

- Keio Plaza Hotel, 4* http://www.keioplaza.com/ 

- Grand Prince Hotel Takanawa, 4* http://www.princehotels.com/en/takanawa/ 

- Shinagawa Prince Hotel, 3*+ http://www.princehotels.com/en/shinagawa/ 

- Sun Members Tokyo Shinjuku, 2* http://inx.lv/dLR 
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