
          Japonsko na kole 

 

 

Chtěli jste poznat Japonsko ze sedla kola? S našim zájezdem začneme v centru japonských 

Alp v Hakubě.  První zastávka našeho putování nás zavede do Matsumota, historického 

města s krásným japonským hradem. Odtud cesta povede přes Suwa lake až do Kofu. Kofu 

je údolní město okolo kterého se rozprostírají nekonečné lány vinic. Odtud už je to jen 

kousek k posvátné hoře Mt. Fuji, která se tyčí nad okolní krajinou.  Cesta povede okolo jezer 

a krajinou zvrásněnou lávou, která tudy kdysi dávno protékala.  

 

 

 

Další etapy už nás zavedou k pobřeží Pacifického oceánu.  Budeme sestupovat z náhorní 

plošiny Mt. Fuji a přibližovat se cíli naši cesty Izu poloostrovu. Tento poloostrov je vyhlášený 

svými plážemi a horkými prameny. Cílem naši cesty bude město Shimoda, které je místním 

turistickým centrem. Denní porce kilometrů se pohybuje v rozmezí 50-80 km v závislosti na 

zvolené trase. 

 

 



Popis zájezdu 

 

1. Den: Přílet do Tokia 

 

Přeprava privátním taxi do Hakuby, dějiště zimních Olympijských her v Naganu 1998. 

 

 

2. Den: Hakuba - Matsumoto 

 

Z Hakuby se rozjedeme do Matsumota, cesta povede překrásným údolím 

s výhledem na okolní vrcholky Alp, které se odrážejí jako v zrcadle v horských 

jezerech. Po cestě je možné se zastavit ve wasabi farmě a také si prohlédnout 

historický hrad ve městě Matsumoto. 
 

3. Den: Matsumoto - Hokuto 

 

Hlavním lákadlem tohoto dne bude projížďka okolo Suwa jezera, které se rozprostírá 

okolo stejnojmenného města. Projedeme také přes Shiojiri, město které se pyšní 

bohatou vinařskou historii a bude naši první zastávkou s vinnou tématikou. 

Nespočet japonských svatyní, chrámů a rýžových polí nás bude provázet také. 

  

 

 

4. Den: Hokuto - Kofu 



 

Dnešní etapa nás zavede do hlavního 

města Yamanashi prefektury, Kofu. 

Město je význačnou vinařskou oblastí a 

bude to naše druhá zastávka spojená 

s japonským vinařstvím. Po cestě se je 

také možnost se zastavit v národní 

přírodní památce Shosenkyo gorge.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Den: Kofu - Gotemba 

 

Jeden z hlavních zážitků nás čeká 

v této etapě. Budeme se 

pohybovat v okolí Mt. Fuji a jejich 

pěti jezer. Čeká nás stoupání do 

1000 m.n.m s nespočetným 

množstvím vyhlídek na majestátní 

horu. Tato etapa bude 

nejnáročnější. 
 

 

 

 

 

 

 

6. Den: Gotemba - Ito 



 

Z Gotenby, která je známá svými horkými onsenovými prameny a výhledem na Mt. 

Fuji se přesuneme do Ita, města, které je bránou do Izu poloostrova.  Hlavním 

lákadlem je jízda okolo pobřeží s výhledem na Mt. Fuji v pozadí.  

 

 

7. Den: Ito - Shimoda 

 

Na výběr je několik tras, jak dosáhnout hlavního turistického střediska v oblasti 

města Shimoda. Lze se vypravit podél vody, nebo kopcovitým terénem ve středu 

poloostrova. Dnes budeme spát kousek od pláže s krásným výhledem.  

 

 

8. Den: Odjezd zpět do Tokia 

 

Přeprava na vlak, Shinkasenem do Tokia, poté na letiště a odlet zpět do ČR. Můžete 

rovněž prozkoumat více Tokio, anebo jiné části Japonska. Výběr už necháme na Vás. 

 

 

 

 



Cena a ostatní informace 

 

Cena od 78 500 Kč /cena je za osobu dvoulůžkovém pokoji/ 

Změna programu zájezdu vyhrazena. 

Cena zahrnuje: 

- Transfer z letiště do Hakuby a zpět na letiště. 

- 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídání 

- Doprovodné vozidlo po celou dobu pobytu 

- Průvodcovské služby a guiding 

- Půjčení kola a bezpečnostního vybavení  

Cena nezahrnuje: 

- Letenku z Prahy do Tokia a zpět 

- Pojištění 

- Vstupy do atrakcí a stravování kromě výše uvedeného  

Termíny: 

Naše letní turistické akce jsou pouze závislé na počasí. Začínáme obvykle na začátku Května 

a obvykle končíme s posledním týdnem v Říjnu, anebo v polovině Listopadu. Neváhejte nás 

kontaktovat pro více informací o naších produktech a termínech.  

Kontakt: 

Email: info@japow.cz 

Telefon: +81 909 357 4247  

 

Tento zájezd je jeden z mnoha, který pořádáme. Jsme schopni nabídnout prodloužené, 

anebo zkrácené varianty a různé typy náročností. Například víkendové pobyty, 

kombinace zimních sportů, poznávaní kultury a podobně. 

Snažíme se ukázat to nejlepší z Japonska, podle naších znalostí a zkušeností. 

Specializujeme se na privátní zájezdy podle přání klientů. Operujeme po celém 

Japonsku. Kontaktujte nás prosím z jakýmkoliv požadavkem nebo dotazem. 

 

mailto:info@japow.cz

