
ADELAWciekawychMIEJSCACH@pl

Legenda: 
- Na niebiesko są opisane trasy do miejsca docelowego.
- Symbolem JR są oznaczone linie kolejki obsługiwanej przez firmę JR.
- Symbolem M są opisane linie metra, a w nawiasach są podane symbole danej linii metra.
- Linki do schematów wszystkich linii kolejowych i metra w Tokyo znajdziecie w poście “Wyjazd do Japonii – rady praktyczne 
(http://www.adelawciekawychmiejscach.pl/2016/02/18/wizyta-w-japonii-rady-praktyczne/).
- W czerwonych nawiasach są podane orientacyjne czasy zwiedzania, bez dojazdów i większych zakupów.
- Skrót st. oznacza stacja (station).
- Symbol / oznacza “lub” - inna opcja do wyboru. 

Asakusa (2h-2,5h) (Ueno st. ->M Ginza Line (G) 4min. -> Asakusa st. ) 
/(15min. z Tokyo st.->JR Utsunomiya Line/Keihintohoku Line/Yamanote Line->Ueno st.->M Ginza Line(G) ->
Asakusa st. ) 

1) Kaminarimon (30min) spacer 5 min z Asakusa st.

Brama z gigantycznym czerwonym lampionem, rozpoczynająca ścieżkę do świątyni Sensoji, wzdłuż której jest usytuowana masa 

sklepików z tradycyjnymi wyrobami.

2) Senso-ji świątynia buddyjska (20min.) spacer 10 min. z Asakusa st.

To miejsce warto zobaczyć o każdej porze roku i jedno z najsłynniejszych miejsc w Tokio.

W trzecim tygodniu maja w Senso-ji odbywa się najsłynniejszy w Japonii festiwal Mikoshi  zwany Sanja Maturi.

Zabudowania świątynne:

- brama Kaminari mon 

- brama Hozo mon 

- świątynie Hondo i Kannon

- wieża Five Stories

- Yokodo 

3) Asakusa Shrine świątynia Shinto (20min) na terenie Senso-ji.

4) Inne świątynie w pobliżu, wzdłuż rzeki Sumida (30min) spacer 10 min. z Asakusa st

- Matsuchiyamashoden świątynia buddyjska

- Imado Shrine (świątynia poświęcona Maneki-neko)

Ueno (Tokyo st. ->JR Utsunomiya Line/Keihintohoku Line/Yamanote Line 7min.->Ueno st.) (3,5-4h bez 

muzeów i zoo)

1) Ueno Park: (1,5h bez muzeów) spacer 10 min Ueno st.

Świątynie na terenie parku: (1h)

- Tosho-gu Shrine

- Inari Shrine 

- Benten Shrine 

- Shimizu Shrine 

Zabudowania (wszystkie muzea 0,5 - 1 dnia)

- Tokyo National Museum 

- The National Science Museum 

- The National Museum of Western Art 

- Ueno Zoo 

Muzea są zamknięte w poniedziałki!

2) Yushima Tenmangu Shinto shrine (30min.-1h) spacer 10 min. z parku Ueno / 15min ze st. Ueno

Na obszarze świątyni rosną drzewa Ume, więc hanami wypada mniej więcej tydzień przed hanami dla wiśni.

3) Kanda Myojin Shrine (30min.-1h)
spacerem 10 min. z Yushima Tenmangu / 20 min Ueno st.

Metrem 10min. Ueno st. ->M Ginza Line (G)->Suehirocho st. / 10min. Tokyo st.->JR Chuo Line-> Ochianomizu st.

http://www.adelawciekawychmiejscach.pl/2016/02/18/wizyta-w-japonii-rady-praktyczne/
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W tygodniu, gdy wypada 15 maja w świątyni odbywa się festyn: Kanda Matsuri.

Świątynia pięknie wygląda w okresie hanami.

Central Tokyo (Tokyo st.) (3 - 3,5h)

1) Edo Castle (30min.) spacer 10 min z Tokyo st.

Zabudowania:

- Ruiny zamku widoczne z zewnątrz murów

2) The Imperial Palace Easter Garden (1h-1,5h) spacer 15 min. z Tokyo st.

Zabudowania:

Otwarte: Wtorek, środa, czwartek do 9:00 do 16:00. 

- Brama Otemon -główne wejście do zamku

- Hyakunin-bansho Guardhouse 

- Fujimi Yagura - wieżyczka zamkowa

- Honmaru Goten Palace - ruiny

- Brama Hirakawamon

-Ogród Ninomaru

-Lasek Ninomaru 

3) Yasukuni Shrine  + Kitanomaru Park (1h) 
spacerem: 15min. z Imperial Palace / 30 min z Tokyo st.

Metrem: 15min. z Tokyo st. przejść na stacje Otemachi St.->M Tozai Line (T)-> Kudanshita st.

Yasukuni Shrine:

- W połowie lipca w świątyni odbywa się festiwal: Mitama Matsuri (み た ま ま つ り ) 

- Świątynie warto odwidzieć zarówno w okresie hanami jak i w momiji.

Zabudowania Parku:

- Nippon Budokan 

- Science Museum

- Brama Tayasumon

- Brama Shimizumon

- Ogród Kitanomaru 

Ginza (Tokyo st.-> M Marunouchi Line (M) 2min.->Ginza St./ spacer 20min. z Tokyo st.) (2-3h)

1) Ginza - dzielnica japońskiej popkultury (1h) spacer 5min. z Ginza st. /20 min z Tokyo st.

Ginza to tak zwana dzielnica mody i bardzo popularne miejsce do zakupy w Tokyo. Można się tu przejść ulicami, podziwiając 

japońską popkulturę. Stacja kolejowa Ginza jest oddalona tylko o około 1km od stacji Tokyo, wybierając się więc do zamku Edo, 

można przejść się pieszo z Ginzy. 

Ginze warto też odwiedzić wieczorem/ w nocy. W zimie (grudzień/styczeń) między stacjami Ginza i Tokyo są imponujące instalacje

świetlne.

2) Tsukiji Fish Market (1h-2h) spacer 10min. z Ginza st.

Najsłynniejszy na świecie market rybny. Na miejscu można zjeść kawałki świeżej właśnie złowionej ryby (sashimi). Rybę można 

spróbować prosto od sprzedawcy na targu lub poprosić o przygotowanie jej w jednej z wielu restauracji. Link do oficjalnej strony 

marketu: (http://www.tsukiji.or.jp/english/).

W pobliskie świątyni Tsukiji Honganji na początku sierpnia odbywa się festiwal japońskiego tradycyjnego tańca: Tsukiji Honganji 

Bon Odori Matsuri.

Shinjuku/Shibuya 
(Tokyo st. ->JR Yamanote Line15min.  -> Shinjuku st. ) 

http://www.tsukiji.or.jp/english/
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(Tokyo st. ->M Marunouchi Line (M) 20min./ JR Chuo Line 15min.-> Shibuya st. ) (2h)

1) Meiji Jingu Shrine (30-40min.) spacer 25 min z Shinjuku st. / spacer 
Kolejką: Shinjuku st. ->Odakyu Line 5min. ->Sangubashi st.

Ten kompleks świątynny trzeba koniecznie zobaczyć bez względu na porę roku.

Jednak najpiękniej wygląda w okresie momiji. Miejsce to słynie z drzew Ginko, których liście jesienią przybierają intensywnie żółty 

kolor.

2) Spacer po Shibuya (1h) spacer 25 min. z Meiji Jingu.

Kolejką: Shinjuku st. ->JR Yamanote Line10min.-> Shibuya st. / Yoyogi st.->JR Yamanote Line 5min -> Shibuya st.

W tej okolicy znajduje się najsłynniejsze skrzyżowanie  w Tokio, które pokazują zawsze w telewizji mówiąc o stolicy Japonii.

W połowie maja w tej części Tokio odbywa się festiwal: Shibuya Kagoshima Ohara Matsuri.

Kawasaki Dashi
(Tokyo st. ->JR Tokaido Line/Keihintohoku Line 20min-> Kawasaki St.->zmiana stacji na Keikyu-Kawasaki 
St.-> Keikyu-Daishi Line 5min. ->Kawasakidaishi St.) (1,5-2h)

1) Kawasaki Daish - Heikenji temple (1h) spacer 10 min z Kawasakidaishi St. (trzeba obejść stację dookoła i na dużym skrzyżowaniu

w lewo)

W tej świątyni odbywają się słynne obchody nowego roku. Świątynia słynie też z ciasteczek szczęścia oraz lalki Daruma 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Daruma_(lalka) )

Zabudowania

- Świątynia Kawasaki Daishi Shrine

- Ulica Omote Sando

- Ulica Nakamise 

2) Kanayama Shrine (20min.) spacer 5 min z Kawasakidaishi St./ spacer 10min. z Kawasaki Daish

- Słynna z festiwalu fallusa: Kanamara Matsuri, obchodzonym w pierwszy weekend kwietnia.

Yokohama Chinatown
(Tokyo st. ->JR Keihintohoku Line 40min-> Ishikawacho St.) (2-3h)

1) uliczki Yokohama Chinatown (1,5-2h) spacer 5 min z Ishikawacho St

W uliczkach Chinatown w Yokohamie jest ponad 200 chińskich restauracji, a chińskich sklepików ogólnie 500. Polecam spróbować
tu chińskie ramen. Więcej informacji o Chinatown w Yokochamie na stronie: http://www.japan-tourist-guide.com/yokohama-

chinatown.php 
Chinatown szczególnie warto jest odwiedzić w czasie chińskiego nowego roku, zwłaszcza jeśli komuś nie przeszkadzają tłumy.

2) Kanteibyo (20min.) spacer 7 min z Ishikawacho St.

Najbardziej kolorowa świątynia w Chinatown.

3) Ma Zhu Miao (20min.) spacer 10 min z Ishikawacho St.

Prawdziwie chińska świątynie, w której hucznie jest obchodzony Chiński Nowy Rok.

Narita (Narita-Airport St.->JR Keisei Line/Keisei-Higashinarita Line 10min.->Keisei-Narita St.) 
/ (Tokyo st. ->JR Sobu Line(Rapid)1h30min./ Narita Express 50min. ->Narita St.) (2h-2,5h)

1)  Omotesando Lucky Street (30min-1h) spacer 5 min z Keisei-Narita St. lub Narita St.

Uliczka pełna tradycyjnych restauracji i sklepów z sake. W jednej z restauracyjek warto zjeść grilowanego węgorza (unagi う な ぎ ).

Ulica prowadzi do świątyni Naritasan, aby do niej trafić należy po wyjściu ze stacji Keisei-Narita iść w prawo i przekroczyć mostek, 

a ze stacji Narita skręcamy w prawo zaraz za światłami.

2) Naritasan Shinshoji (1,5h) spacer 15 min. z Keisei-Narita St. lub Narita St.

http://www.japan-tourist-guide.com/yokohama-chinatown.php
http://www.japan-tourist-guide.com/yokohama-chinatown.php
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daruma_(lalka
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Kompleks świątynny jest ogromny. Warto to miejsce odwiedzić np. przed naszym wylotem z Japonii (jeśli czas na to pozwoli), lub 

ewentualnie w dzień przylotu. Wówczas tą pierwszą lub ostatnią noc w Japonii możemy spędzić w mieście Narita, gdzie nie 

brakuje hoteli.

Otaczający świątynie park pięknie wygląda w okresie hanami.

Zabudowania:

- Great Main Hall 

- Three-storied Pagoda 

- Brama Niomon

- Komyodo Hall 

- Shakado Hall

- Great Pagoda of Peace 


