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Tokio  –  Wulkan Unzen  –  Nagasaki  –  Hongochi – Nara  – Tokio 

 

 

Dzień 1 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie, wylot do Japonii. 

Dzień 2 

Lądowanie w Tokio. Przejazd pociągiem do hotelu w centrum miasta. Wypożyczenie rowerów 

i zwiedzanie miasta: Park Ueno znany również jako Cesarski Dar, świątynia Senso-ji, najstarsza świątynia 

buddyjska w Japonii. Przejazd pod Skytree, najwyższą wieżę na świecie. Wjazd na taras widokowy 

i podziwianie panoramy stolicy Japonii. 

Plac przed pałacem cesarskim i słynny podwójny most Nijubashi. Przerwa na lunch. Przejazd do kościoła 

pw. św Ignacego i msza św. podziwianie panoramy miasta. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg. 

Dzień 3 

Po śniadaniu przejazd w okolice Nagasaki superszybkim pociągiem Shinkansen. Zakwaterowanie na 

terenie Parku Narodowego Unzen – Amakusa, w masywie wulkanu Unzen, znanego z filmu Martina 

Scorsese „Milczenie”. Spacer do miejsc martyrologii chrześcijan na obszarze wulkanu: wizyta przy 

pomniku upamiętniającym Męczenników. Podziwianie zjawisk wulkanicznych, m.in.: gorących źródeł, 

fumarol i wyjątkowych form wulkanicznych. Msza św., zakwaterowanie w tradycyjnym hotelu w stylu 

japońskim – typowy ryokan z onsenem, czyli łaźniami z gorącą wodą pochodzenia wulkanicznego. 

Uroczysta japońska kolacja w tradycyjnych strojach. Poznanie tradycyjnej formy wypoczynku 

japońskiego, możliwość zdrowotnych kąpieli w siarkowych źródłach. Nocleg. 

Dzień 4 

Śniadanie, wyjazd autokarem na zwiedzanie Nagasaki, miasta związanego z postacią św. Maksymiliana 

Marii Kolbego: Klasztor w Hongochi – Niepokalanów japoński z kościołem – jedno z najważniejszych 

dzieł św. Maksymiliana w Japonii, muzeum z wieloma eksponatami poświęconymi Świętemu: cela, 
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w której mieszkał, maszyny drukarskie, miejsce wydawnictwa japońskiego „Rycerza Niepokalanej”, 

bogata wystawa fotografii. Msza św., grota z Lourdes zbudowana przez św. Maksymiliana przy 

klasztorze. 

Przejazd w okolice dworca głównego. Wypożyczenie rowerów i dalsze zwiedzanie: Wizyta w Kościele 

Oura, najstarszy kościół w Japonii i pierwsze miejsce pobytu św. Maksymiliana Kolbego w Nagasaki, 

dom, w którym mieszkał święty. Zwiedzanie wystawy poświęconej działalności polskiego świętego oraz 

japońskim chrześcijanom (często zmuszonym do ukrywania się). Katedra Urakami odbudowana po 

zniszczeniu przez bombę atomową. Muzeum i pomnik 26 męczenników: Pawła Miki i towarzyszy, 

odwiedzone przez Jana Pawła II oraz Matkę Teresę. Wizyta w Muzeum Bomby Atomowej, hipocentrum 

wybuchu bomby oraz spacer do Parku Pokoju.  

Przejazd w okolice dworca i zwrot rowerów. Powrót autokarem do hotelu, obiadokolacja, możliwość 

zdrowotnych kąpieli w onsenach. 

Dzień 5 

Śniadanie. Przejazd do Nary, pierwszej stolicy Japonii. Wypożyczenie rowerów i wyjazd na zwiedzanie: 

msza święta w pierwszym kościele w północno-wschodniej Japonii. Wizyta w kompleksie świątynnym 

Todaiji, gdzie znajduje się Wielki Budda. Wypoczynek w parku Nara, który jest domem setek oswojonych 

jeleni. Chram shintoistyczny Kasuga Taisha. Zwrot rowerów. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja 

i nocleg  

Dzień 6 

Śniadanie. Przejazd do Kioto, historycznej stolicy i dawnej siedziby cesarza Japonii, która ze względu na 

ilość zabytków nie została zbombardowana podczas II wojny światowej. Wypożyczenie rowerów i wyjazd 

na zwiedzanie miasta: Zwiedzanie świątyni Fushimi Inari, jednej z najważniejszych świątyń Shinto 

w Japonii. Spacer przez charakterystyczne pomarańczowe bramy torii, znane z filmu „Wyznania Gejszy”. 

Przejazd do jednej z najsłynniejszych świątyń Japonii – Świątyni Złotego Pawilonu, po drodze 

podziwianie zamku Nijo, siedziby piętnastu pokoleń dynastii shogunow. Przejazd do katedry św. 

Franciszka Ksawerego – pierwszego misjonarza Japonii. Msza św. Lunch w jednej z lokalnych 

restauracji. Przejażdżka po Gion, dzielnicy z tradycyjną zabudową starego miasta, herbaciarniami 

i restauracjami, które odwiedzają gejsze. Zwrot rowerów. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 

Dzień 7 

Śniadanie. Powrót pociągiem Shinkansen do Tokio. Zakwaterowanie w hotelu, następnie zwiedzanie: 

Dzielnica Shibuya, na której znajduje się jedno z najbardziej ruchliwych przejść dla pieszych na świecie 

oraz słynna figura psa Hachiko. Przejazd do handlowej dzielnicy Harajuku, czas na ostatnie zakupy. 

Spacer po parku Yoyogi. Wjazd na 45 piętro Tokyo Metropolitan Government Building, zwanego 

Tokijskim Ratuszem. Pożegnalny widok na panoramę miasta. Powrót do hotelu kolacja i nocleg. 

Dzień 8 

Śniadanie, przejazd na lotnisko. Lot powrotny do Polski 
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Cena pielgrzymki zawiera: 

 przelot na trasie Polska – Tokio – Polska, 

 6 noclegów w hotelach ***/****, pokoje 2-osobowe z łazienkami (łóżko podwójne lub 2 łóżka 
pojedyncze)  

 śniadania i obiadokolacje wg programu, 

 bilety na przejazdy pociągami zgodnie z programem, 

 opiekę duchową i Msze św.,  

 opieka pilota, 

 3 opłaty za całodniowe wypożyczenie rowerów 

 ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 40 000 Euro, NNW 15 000 zł). 

Cena nie zawiera: 

 biletów do zwiedzanych obiektów, opłat za przewodnika, słuchawek i transferów walizek w 
Japonii (40 000 jenów, zbierane na miejscu), 

 ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (2 200 zł). 

Uwagi: 

  sugerujemy zabrać min. 150 euro kieszonkowego dla własnych potrzeb, 

  polecamy zabrać ze sobą skarpetki do zwiedzania miejsc w których należy ściągnąć obuwie, 

  paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu z wyjazdu, 
  obiadokolacja oznacza posiłek w porze obiadu lub kolacji. 

 


