Japán 2019 Február 12-22
Utazás napjai
Indulás Február 12-én 11:35-kor Budapestről a Finnair járatával Helsinkibe. Helsinki reptéren
csatlakozik hozzánk a csapat többi tagja, aki nem Budapestről indul. A reptéren üdvözöljük egymást
majd a szervezők által biztosított közös koccintással ünnepeljük utunk első pillanatait.
Helsinkiből – Nagoyaba már egy széles törzsű repülőgéppel utazunk, az utazás 9 és fél órát vesz majd
igénybe. A repülés során kétszeri étkezés biztosított, illetve korlátlan italfogyasztás. Érkezés
Nagoyaba már szerdai nap helyi idő szerint reggel 9 óra 50 perckor.
Nagoya – Sapporo utat helyi járattal tesszük meg ( Japan Airlines ) ami 1 óra 40 perc. Sapporobol
transzfer busszal utazik a csapat Nisekoba, azon belül is Annapuriba, ahol a szállásunkat a kora
délutáni órákban foglalhatjuk el, ez a transzfer kb 2,5-3 óra. Utána közös vacsora egy általunk
kiválasztott jó ár-érték arányú helyi specialitásokat felszolgáló étteremben. Este az út fáradalmainak
kipihenése és felkészülés a többnapos mélyhavas csúszásokra.
Február 14-15-16-17-18-19-20 – Csúszás napjai
Ezekre a napokra korlátlan síbérletünk van, ami annyit jelent, hogy nem csak Annapurira, hanem az
egész Niseko United régióra érvényes a bérletünk: Niseko Village, Grand Hirafu, Hanazono. Japánban
a nap hamarabb lemegy a téli időszakban mint Európában, de megijedni nem kell, a sípályák este
21:30-ig vannak nyitva, és jó kivilágítással rendelkeznek.
Itt egy videó ami kellő képen mutatja be: https://vimeo.com/246649434

A hosszú síelős napok fáradalmait majd az Onsenek-ben pihenjük ki. Minden második nap rendezünk
majd ilyen kiruccanást, ahol testközelből figyelhetjük meg és élvezhetjük ki a vulkanikus
tevékenységeknek köszönhetően ezeket a természetes forró fürdőket:
https://www.youtube.com/watch?v=bAOtNBAuGcw
Sokan közülünk nem kizárólagosan a síelés miatt tartanak velünk, hanem a Japán kultúra és a
kulináris különlegességek megismerése is alapvető célkitűzés. Igyekszünk ezeket az igényeket is
maximálisan kielégíteni, így a sushit, a ráment és a Japánok által javasolt egyéb helyi specialitásokat
kipróbálni. Emellett betekintünk majd a Japán falusi, hegyi élet mindennapjaiba is.
Az utolsó síelős nap a február 20, amikor délután 16:30-kor indul a transzfer buszunk Sapporoba.
Ezen a napon javasolt korán felkelni és hamarabb befejezni a csúszást, illetve már előző este
összepakolni.
Február 20 – 21 Sapporo városnézés napjai
Japán nagyvárosai messze híresek arról, hogy az infrastruktúrájuk a világ legmagasabb fejlettségi
szintjével rendelkezik. Ez természetesen igaz Sapporora is, ahol megnézhetjük a világ legmodernebb
műszaki cikkeinek áruházát. Sapporo híres buli negyede a Susukino sem marad felfedezés nélkül!
Emellett a sörmúzeum meglátogatása szintén javasolt, mert Japánban állítólag nagyon finom a sör.
Ha igény van rá, akkor együtt mozog majd a csapat.
Február 22 - Hazautazás napja
Ezen a napon korán kelünk, mert a gyorsvonatunk 06:16-kor indul a reptérre! Japánban a vonatok
átlagosan 3 percet késnek (egy évben és az összes vonat). A gyorsvonat bő fél óra alatt ér a reptérre.
A reptéren könnyes búcsút veszünk majd Japántól, de nem örökre, mert ha igény van rá, akkor
megismételjük a túrát a 2020-as évben is.

A hazaúton más útvonalon repülünk majd: Sapporoból Japán fővárosába Tokióba, ahol egy Londoni
járatra szállunk át, mivel ez volt árban a nekünk megfelelő . Londonból pedig ki-ki a maga városába.
Aki Budapestre érkezik, a gépe várhatóan 21:55-kor landol majd.

Alig várjátok: https://www.youtube.com/watch?v=RgTjl4_h4Kg

