
          Turistika a poznávání krás Japonských Alp 

 

 

 

Japonské Alpy jsou rozsáhlý masív hor, který se rozkládá na hlavním ostrově Honšú.  

Chcete-li poznat Japonsko z trochu jiné stránky, připravili jsme pro Vás to nejzajímavější, co 

nabízejí. Od údolních městeček a vesniček až po majestátní vrcholky hor. Pokusíme se Vám 

přiblížit stále více oblíbenou turistiku v Japonsku.  

 

 

 

 

Zažijte pravé japonské horské ubytování pod vrcholky místních velikánů s typickou 

japonskou snídaní. Zavítáme i na populární Ginza road, která dostala název po světoznámé 

nákupní čtvrti v Tokiu. Když budeme mít štěstí, můžeme pozorovat místní faunu, například 

opice, horské kozy anebo medvědy. Bohatá horská flora vábí turisty s celého světa. 

 

 

 

 

 



Popis zájezdu 

 

1. Den: Přílet do Tokia 

 

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

 

 

2. Den: Výšlap na Mt.Karamatsu 

 

Takzvaný zahřívací výstup na jeden z nejvyšších vrcholů v Hakubě. Výstup si 

usnadníme vleky, které jsou součástí Happo one lyžařského areálu.  Stezka se vine 

pozvolně na hřebenu s krásným Happo jezírkem, v kterém se zrcadlí okolní horské 

masivy. 

 
 

3. – 4. Den: Přechod hřebenu z Mt.Shiromadake do Tsugaike 

 

Jeden z nejkrásnějších turistických zážitku v oblasti. První den výstup do skoro 

3000m.n. m. Stoupání částečně probíhá po místním ,,ledovci,, s nádhernými 

horskými květinami v okolí ledovce. Spaní bude přímo pod vrcholem ve stylové 

turistické chatě, odkud je 

krásný výhled do okolí, zvláště 

při západu či východu slunce. 

Druhý den sestup po hřebenu 

do Tsugaike National Park. Po 

cestě se budou střídat skalní 

útvary, bažiny se dřevěnými 

chodníky a krásné výhledy. 

Tento výšlap nám zabere 2 dny. 

 

 

 

 

5. Den: Odpočinkový den v Matsumoto nebo Togakushi oblasti 

 



Na výběr ze dvou programů. První je prohlídka Matsumota s typickým japonským 

hradem, který je jeden z posledních čtyř, který je dochovaný v původním stavu.  

Možnost nákupu suvenýrů a prohlídka místních onsenových lázní. Druhý je horská 

vesnice Togakushi, která je známá především Soba nudlemi a Ninja akademií. Krásná 

japonská svatyně je umístěná v horách a je známým výletním místem. 

 

 

6. – 8. Den: Horská turistika v oblasti Kamikochi 

 

Kamikochi je jedna z nejznámějších 

oblastí v severních japonských Alpách. 

Přechod takzvané Ginza road, která je 

jedna z nejkrásnějších v Japonsku. 

V závislosti na počasí výstup na 

nejvyšší vrchol oblasti, Yarigadake 

přesahující 3000m.n. m. V této oblasti 

je množství horských chat a možností 

výstupu na nespočet vrcholů. Plán 

výletu se bude odvíjet od fyzické 

připravenosti skupiny a vzájemné domluvy. V oblasti Kamikochi strávíme 3 dny. 

 

 

 

9. Den: Přeprava zpět do Tokia 

 

Přeprava privátním taxi zpět do Tokia a odlet zpět domů. Můžete rovněž 

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

 

 

 

 

 

 

Cena a ostatní informace 



 

Cena od 62 500 Kč /cena je za osobu ve dvoulůžkovém pokoji/. 

Změna programu zájezdu vyhrazena. 

Cena zahrnuje: 

- Transfer z letiště do Hakuby a zpět na letiště. /Popřípadě jiné místo v Tokiu/ 

- 8x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 

- Přeprava na místě  

- Průvodcovské služby a guiding 

- 3x Polopenze na horských chatách 

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 Června 

a obvykle končíme s posledním týdnem v Říjnu. 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 turistiky, 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

