
          Za prašanem do Japonska 

 

 

Dokázali jste si někdy představit metrové závěje nadýchaného prašanu? V kombinaci 

z unikátní japonskou kulturou? Připravili jsme si pro Vás zájezd v srdci japonských Alp. 

Podíváme se do dějiště zimních Olympijských her v Naganu v roce 1998. Hlavní náplní 

zájezdu je aktivní trávení dovolené, ať už na lyžích či snowboardu. Budeme se pohybovat 

v údolí Hakuba, kde na Vás čeká 12 rozdílných lyžařských areálu. Happo one, Tsugaike, 

Hakuba Cortina jsou jen ty nejvyhlášenější.  

 

 

Hakuba je místem konání alpských disciplín a Vy se tak můžete projet po sjezdovce, kde 

závodili ti nejlepší sportovci na světě v čele s Hermannem Maierem.  Málokdo si dokáže 

představit, jaké další nevšední zážitky se v tomto výletě ukrývají. Ať už jsou to metrové 

závěje nadýchaného prašanu, majestátní vrcholky japonských Alp, skvěle urolbované pisty, 

kvalitní a hlavně nevšední kulinářské zážitky, horké prameny lázní Onsen v každém 

středisku, či lyžování v zapomenutých místech v jinak tolik rušném Japonsku, až po aprés-ski 

ve stylu japonského anime… 

Nezapomenutelný zážitek pro každého lyžaře! 

 



Popis zájezdu 

Japonsko je zemí z jedněmi z nejlepších sněhových podmínek. Japonský prašan je 

celosvětově vyhlášený. Pro lehkou dostupnost z Tokia a pro lepší představení japonské 

kultury je zájezd situován do Nagano prefektury, dějiště olympijských her. 

1. Den: Přílet do Tokia 

 

Po příletu na letiště vyzvednutí privátním taxi a odjezd do Hakuby. Údolí s 12 

oddělenými lyžařskými areály, společná informativní večeře v tradiční japonské 

restauraci. 

 

2. Den: Lyžování ve středisku Happo One  

 

Happo one je jedno z největších středisek v Japonsku a bylo dějištěm alpských 

disciplín Olympijských her v Naganu 1998. I přes oblíbenost tohoto areálu, nečekejte 

žádné velké fronty. 
 

3. Den: Lyžování v prašanovém ráji Cortina  

 

Hakuba Cortina je jedním z nejvíce vyhlášených prašanových rájů v Japonsku. Celý 

lyžařský areál je jedno velké údolí plné volného terénu (ať už mezi stromy nebo na 

otevřených pláních) a množství čerstvého sněhu. Po lyžovaní návštěva tradičního 

japonského Onsenu s výhledem na sjezdovku. 

 

 

 



4. Den: Návštěva resort Tsugaike Kogen  

 

Tsugaike je typickým japonským ski 

areálem, který může každému něco 

nabídnout. Od dlouhých sjezdovek, po 

jízdu ve volném terénu, po jeden 

z nejlepších snowparku v oblasti. Tradiční 

japonské restaurace lemují spodní částí 

areálu. Foot onsen s malým aprés- ski je 

příjemným zakončením po celodenním 

ježděním. 

 

 

 

 

 

5. Den: Snow monkey tour 

 

Vyhlášená turistická atrakce, kde 

v onsenových lázních můžete 

pozorovat opice dovádějící v horkých 

pramenech. Při návratu prohlídka 

olympijského města Nagana, 

s překrásným Zenkoji chrámem. 

Možnost nákupu suvenýrů typických 

pro tuto prefekturu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Den: Lyžování v Goryu resortu 

 

Goryu ski areál rozkládající se pod stejnojmennou horou. V Japonštině výraz 

znamená pět draků. Podle pověsti se v hoře tito draci ukrývají tito. Resort nabízí 

překrásný výhled do okolí. Vždyť výškový rozdíl mezi spodní a vrchní stanicí gondoly 

je okolo 1000 výškových metrů. 

 

 

7. Den: Návštěva Kashimayari areálu 

 

Nejjižněji položený resort v celém Hakuba valley. Nádherný výhled na jezero, které 

se rozkládá pod areálem. Jeden z mála areálu, který je převážně z japonskou 

klientelou.  

 

 

8. Den:  Volba lyžařského areálu dle Vašeho výběru 

 

Můžeme se vrátit do resortu, kde se Vám nejvíce líbilo anebo prozkoumat některý 

z dalších ski areálu v oblasti. 

 

 

9. Den: Návrat 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 68 500 Kč /cena je za osobu 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 z ubytování do lyžařského areálu a zpět 

- Ski pass do jednotlivých lyžařských areálu 

- Půjčení lyží/snowboardů  

- Průvodcovské služby a guiding 

Cena nezahrnuje: 

- Letenku z Prahy do Tokia a zpět 

- Pojištění 

- Vstupy do atrakcí a stravování 

Termíny: 

Naše lyžařské akce jsou pouze závislé na počasí. Začínáme obvykle na začátku Prosince a 

obvykle končíme s posledním týdnem v Březnu. Zimní sezona trvá déle až do prvního týdne 

v Květnu. Neváhejte nás kontaktovat pro více informací o naších produktech a termínech.  

Contact: 

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. 
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