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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU  

254 JAPONSKO  

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Rychlovlaky po zemi historických tradic i nejmodernější současnosti, v níž je celá desetina všech aktivních sopek 
světa. Celou zemí od severu na jih - ostrovy Honšú, Kjúšú a Hokkaidó. Národní park Šikocu-Tója: sopky, jezera, 
termály, připomínky původních obyvatel - „japonských indiánů“ Ainuů. Aso - největší aktivní vulkanická kaldera 
na Zemi, Sakuradžima - nejaktivnější vulkán země. Historické metropole Kjóto, Nara a Kamakura a tradiční 
festivaly. Memento 20. století Hirošima. Neonové bulváry velkoměstských džunglí Tokia a Ósaky. Město piva a 
zimní olympiády - Sapporo. Nihon Sankei - tři nejkrásnější přírodní scenérie Japonska: Macušima, Mijadžima a 
Amanohašidate. Bonbónek na konec - možnost výstupu na posvátnou horu, symbol země - sopku Fudži…  
 
Akce je pořádána ve spolupráci s partnerskou CK. 

CESTOVNÍ DOKLADY 
Mezi ČR a Japonskem je bezvízový styk. Proto je zapotřebí pouze Váš cestovní pas platný minimálně 6 měsíců po 
skončení zájezdu.  
Doporučujeme pořídit si před cestou fotokopie všech osobních dokladů. Současně je praktické mít tyto 
dokumenty naskenované a přístupné z internetu. Zjednoduší to vaši situaci při případné ztrátě cestovního 
dokladu.  

ZDRAVÍ 
V Japonsku je mimořádně dbáno na hygienu a čistotu, proto není třeba se obávat pro nás nebezpečných 
bakterií. Jelikož se však epidemie nevyhýbají žádné zemi, ve vlastním zájmu před odjezdem kontaktujte 
hygienické stanice nebo nemocnice, oddělení cizokrajných nemocí, a informujte se o cestě do Japonska ze 
zdravotního a hygienického hlediska.  

UBYTOVÁNÍ 
Ubytováni budete v tzv. business hotelech „evropského“ stylu ve dvou a jednolůžkových pokojích, malých, ale 
komfortně zařízených (sprcha, WC, klimatizace, TV, obvykle lednička, rychlovarné konvice + čaj, noční jukaty 
(lehká kimona), zubní kartáčky, holící strojky, fény na vlasy…).Ryokan - japonský styl se spaním na zemi (2x), 
horská chata s hromadným spaním na palandách (1x). 1-lůžkový pokoj možný za příplatek: 984 - 19 900Kč. Na 
horské chatě není možný, v ryokanech nelze zaručit.  

STRAVA 
V ceně ubytování jsou zahrnuté japonské snídaně. Většinou půjde o jednoduché snídaně na japonský způsob 
(stále se opakující zelený čaj, polévka misó, rýže, mořské řasy, nakládané švestky ume, zázvor gari aj.). Vzhledem 
k přísným japonským předpisům na dovoz potravin i k tomu, že ceny potravin v supermarketech nejsou nijak 
přemrštěné, je zbytečné vozit si jídlo s sebou. Snad až na lehké kalorické dobroty k načerpání energie (čokoládu, 
müsli tyčinky apod.), nápoje v prášku, instantní polévky apod. Užitečný může být ponorný vařič - spirála. 
Nejvýhodnějším způsobem stravování je koupit si hotová celá jídla i s přílohami přímo v supermarketech (u 
pokladen vám je mohou ohřát v mikrovlnkách) nebo jíst v levnějších lidových jídelničkách, kde nabízejí nudle s 
různými přílohami a ochucením, popř. další typická japonská jídla. Ceny pokrmů v těchto zařízeních začínají již 
od 300 jenů (asi 60 Kč). Velkou chybou by bylo šetřit na nepravém místě a japonské kuchyni se vyhýbat. Patří 
mezi nejchutnější a nejzdravější na světě a ochutnávky neobvyklých pokrmů (především ryb, mořských řas a 
dalších darů moře) jsou velkým zážitkem.  
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DOPRAVA 
 Po trase zájezdu se budeme pohybovat především japonskými vlaky. Účastníci zájezdu mají v ceně příslušný 
railpass platný i pro vysokorychlostní expresy šinkanseny, mezi nimi i slavné Hikari. Občas nás přepraví i autobus 
(hlavně MHD) a trajekty (na ostrov Mijadžimu a na Sakuradžimu). Přepravovat se budete také lanovkou a výletní 
lodí po jezeře Aši.  

KLIMATICKÉ POMĚRY 
Podnebí Japonska je oceánické, vlhké a monzunové. Jednotlivé oblasti však mají díky značně protáhlému 
severojižnímu tvaru země výrazně odlišné klimatické podmínky. Ačkoli i v srpnu se srážky občas vyskytují, je jich 
nejméně od května do listopadu. Naopak, v září a říjnu, s příchodem monzunu, prší velmi často. Průměrné 
srpnové teploty ve vybraných městech (srpen je vůbec nejteplejším měsícem v roce): denní 
maximum/minimum: Sapporo 26 °C/16 °C, Tokio 30 °C/22 °C, Ósaka 32 °C/24 °C, Hirošima 31 °C/23 °C.  

CO S SEBOU 
Dobře zvažujte co s sebou a řiďte se zásadou, že méně bývá někdy více. Kromě kufru (na kolečkách! - rozhodně 
ne do ruky!) či velkého batohu (krosny) na záda si vezměte menší batůžek (můžete ho mít u sebe v letadle a hodí 
se na denní výlety). Dále pláštěnku a sportovní (lehčí!) turistickou obuv. Spacák není zapotřebí. V Japonsku je 
jiný typ zásuvek („americký“, na 110 V – viz www.zasuvky.hw.cz). Proto nezapomeňte na příslušnou redukci 
(majitelé videokamer, ponorných vařičů, holicích strojků apod.) Navzdory faktu, že Japonsko je technologickou 
supervelmocí, připravte se na to, že mobilní telefony Vám budou v této zemi k ničemu (pokud nemáte vysloveně 
nejmodernější a nejdražší typy, které umožňují komunikaci na tamní frekvenci - informace by Vám měl 
poskytnout Váš operátor). Mobilní telefony si v Japonsku (nejlépe hned na letišti) sice můžete zapůjčit, vzhledem 
k délce zájezdu by Vás to ale přišlo dráž než koupě samotného mobilu s předplacenou kartou. To je však v 
Japonsku pro cizince bez trvalého či přechodného pobytu zakázané. Proto se radši spolehněte na volání z pevné 
linky (nejlépe s předplacenou kartou) nebo na internet (skype, whatsApp).  

VALUTOVÉ VYBAVENÍ 
Pro celkovou útratu včetně hlavních vstupů, jídla, pití a drobných suvenýrů (pohlednic apod.), bez větších 
nákupů, počítejte s částkou kolem 100 000 jenů, tedy asi za 20 000 Kč. Chcete-li si přivézt hodnotnější 
upomínkový předmět, popř. navštívit i finančně náročnější atrakce - jako např. oblet kráteru Mt. Aso ve vrtulníku 
za 10 000 jenů, budete potřebovat více. Jste-li zvyklí žít opravdu skromně, můžete i ušetřit. Raději však s sebou 
mějte určitou finanční rezervu (třeba pro případ zdravotních komplikací). Na cestu je výhodné nakoupit již v naší 
bance (po předchozí objednávce) přímo japonské jeny. Ušetříte si tak shánění směnárny v Japonsku a dvojí 
směnárenské poplatky. Výše valutového vybavení bude upřesněna v informačním dopise.  
 
Průvodkyní zájezdu bývá Hana Dušáková. Průvodce však bude upřesněn v informačním dopise. Průvodce pro 
tento zájezd bude uveden v informačním dopise.  

POJIŠTĚNÍ 
Cestovat do vzdálených končin bez cestovního pojištění je velké riziko. Pro kvalitu servisu, spolehlivost a rozsah 
plnění i nadále zůstáváme u ERV Evropské pojišťovny a.s. V ceně zájezdu je zahrnuto základní cestovní pojištění 
BASIC od ERV Evropské pojišťovny a.s., které se vztahuje na úhradu léčebných výloh v zahraničí až do částky 5,4 
mil. Kč, zubní ošetření do 24 000 Kč, fyzioterapii do 120 000 Kč a na službu Euro-Center Prague - aktivní asistenci 
24 hodin denně (zajištění lékařského převozu a repatriace tělesných ostatků do 1 mil. Kč a přivolání opatrovníka 
do 150 000 Kč). 

K základnímu cestovnímu pojištění BASIC lze prostřednictvím naší cestovní kanceláře dále sjednat připojištění 
stornopoplatků, zpoždění či ztráty zavazadel, připojištění na vysokohorskou turistiku, apod.  

• LIVINGSTONE za cenu 990 Kč na 31 dní 
Připojištění na škodu na osobních věcech, zmeškání odjezdu, přerušení cesty, trvalé následky úrazu, 
nevyužitá dovolená, odpovědnost za škodu na zdraví a majetku. 

http://www.zasuvky.hw.cz/
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• LIVINGSTONE EXTRA za cenu 1 990 Kč na 31 dní 
Připojištění na pobyt ve výškách nad 3 000 m, na škodu na osobních věcech, zmeškání odjezdu, 
přerušení cesty, trvalé následky úrazu, nevyužitou dovolenou, odpovědnost za škodu na zdraví a 
majetku. Součástí tohoto připojištěni jsou rizikové sporty a vysokohorská turistika do 6 000 m. 

• STORNO - pouze ze zdravotních důvodů cestujícího 
Za 2,5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s připojištěním LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE 
EXTRA nebo 3,5 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna. Limit plnění je max. 
300 000 Kč, spoluúčast 20 %. 

• STORNO PLUS - i z jiných než zdravotních důvodů cestujícího (zdravotní potíže osob blízkých, 
nezaviněné neobdržení víza, rozsáhlé poškození bydliště apod.) 
Za 5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s připojištěním LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE 
EXTRA nebo 7 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna. Limit plnění je max. 
300 000 Kč, spoluúčast 20 %. 

V případě, že se během zájezdu plánujete zúčastnit některé z aktivit jako je rafting, lezení, slaňování, výstup na 
vrchol vyšší než 3 000 m, potápění, bunjee jumping, jízda na koni, apod. NEZAPOMEŇTE si sjednat patřičné 
připojištění na tyto aktivity! 

Více informací o pojištění a pojistné podmínky naleznete v tištěném katalogu, u pracovníků CK nebo na 
webových stránkách www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni  

Pojištění proti ztrátě likvidity, čili proti úpadku CK, je nutnou samozřejmostí. My jsme pojištěni u ERV Evropské 
pojišťovny a. s. Tato pojistka je zahrnuta v cenách našich zájezdů. Doklad o pojištění proti ztrátě likvidity od nás 
obdržíte na vyžádání. Další informace naleznete na www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck  

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:  
V Brně: 
písemně:  LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO 
telefonicky:  542 214 645 
e-mailem: info@livingstone.cz 
osobně:  po – pá 9.00 – 17.00 hodin 

V Praze: 
Každou středu od 10.30 do 17.30 hodin v prostorách společnosti Orbix/Student Agency, Charles Square Center, 
Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2 
 
Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů, napište či zavolejte si o něj, rádi vám ho bezplatně zašleme. 

http://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
http://www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck

