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SAKURA in perioada SAKURA in Japonia ! 
Începand cu 11 octombrie 2023, Japonia a ridicat 
restricțiile anti-covid după 2 ani în care țara a fost 
aproape închisă.  Astfel, turiștii străini vor avea acces 
liber în a explora Japonia, acest tărâm de la capătul lumii. 

În cei 3 ani în care studenții SAKURA nu au mai avut 
privilegiul de a atinge și simți ceea ce numai arhipeleagul 
nipon poate oferi unui turist avizat, interesul lor nu a 
scăzut, ci dimpotrivă, a crescut, mai ales în condițiile în 
care discuțiile de la școală au fost întotdeauna vivace și pline de .... 

Felul nostru de a returna și mulțumi ecosistemului 
SAKURA pentru acest interes rămas viu pentru Japonia 
este organizarea unei excursii aparte, unica în România 
pentru că un nativ este cel care prezintă frumusețile 
țării sale.   

Excursia organizata de SAKURA în perioada Sakura va 
avea o tematică preponderent tradițională, în condițiile în care vom EXPLORA cultura nipona 
in cele mai mici detalii, ghidul japonez permanent, doamna Hiroko Ogawa, fiind vorbitor de 
limbă română!!! 

Nu vom vom face o simplă călătorie, dorința noastră fiind să EXPERIMENTĂM Japonia la cât 
mai multe niveluri (istorie, geografie, traditii, gastronomie, educatie, mentalitate, etc). 

Este o excursie unică in Romania, drept pentru care SAKURA isi rezerva dreptul de a-si selecta 
participantii.  

Pentru participanți SAKURA va organiza un curs intensiv de limba japoneză, special creat  
pentru călătorii, care va fi GRATUIT. Acesta are drept scop intelegerea în termeni generali a 
culturii nipone si facilitarea unor minime conversații cu japonezii de rând. Vor exista si 
„provocari” frumoase, fiecare participant urmand a conversa cu japonezi necunoscuti. Pentru 
increderea de sine va fi extrem de benefica. 

Expertiza SAKURA în materie de excursii provine din cele șapte organizate anterior cu 
studentii proprii. Ținând cont de feedback-urile participanților am perfectionat aceste reale 
experiențe nipone de la un an la altul, am modificat în permanenta programul, deoarece în 
fiecare obiectiv turistic, experiență trăită, poate exista loc de mai bine. 

Ceea ce ne dorim noi este ca participanții să devină ”japonezi” pentru 2 săptămâni: să doarmă 
pe tatami, în hoteluri tradiționale, să experimenteze zilnic feluri noi de mâncare japoneză, în 
speță cam tot ce poate oferi Japonia unui străin curios și avizat în același timp.  

Feedback-ul primit în anii anteriori a reliefat că cele 2 săptămâni petrecute în arhipeleag au 
deschis participanților drumuri și orizonturi noi, ghidul local nipon fiind de altfel piesa de 
rezistență. 

Acesta este de fapt spiritul SARUKA !!  
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 Cum este Festivalul Sakura? 

Perioada infloririi ciresilor (SAKURA) este ceva ce nu 
poti planifica exact, oricat ai incerca. Copacii de cires 
stau infloriti in “full bloom” cam 10 zile la final de 
martie/inceput de aprilie, adica aceasta este 
perioada in care totul este... la maxim. In schimb, 
poti vedea ciresi infloriti aproape o luna, unii mai 
mult si altii mai putin, in perioada 1 – 20  aprilie. Deci 
toata lumea se va putea bucura de ciresii infloriti in 
aceasta excursie. 
Japonezii au aproape 400 de sortimente de ciresi, unii infloresc mai devreme, altii mai tarziu, 
unii arata ca o salcie, altii precum un copac de cires obisnuit, florile lor sunt de multe culori…o 
desfatare a privirii si a simturilor …te lasa fara cuvinte. 

Care va fi programul pe zile? 
 

Ziua 1 (8 APRILIE 2023) București - Tokyo  

Întâlnire în Aeroportul ‘Henri Coandă’ cu directorul Sakura și dna Ogawa Hiroko - 
plecare spre Tokyo, via Doha, cu Qatar Airways. 

 

Ziua 2 (9 APRILIE 2023) Tokyo  

Sosire în aeroportul Narita din Tokyo 

Transfer cu trenul rapid NEX la hotel. 

Cazare hotel în Tokyo 

 
Ziua 3 (10 APRILIE 2023) Tokyo traditional 

Va fi o zi plină în Tokyo. Dupa micul dejun, vom incepe 
explorarea capitalei nipone. 

În centrul orasului vechi vom vizita Templul Asakusa 
Kannon(Senso-ji), cel mai vechi și mai vizitat templu 
budist din Țara Soarelui Răsare; vom continua pe 
Nakamise, o zonă comercială plină de magazine 
tradiţionale; 
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În funcție de timpul disponibil, ne-am dori, în a 
doua parte a zilei, să petrecem într-o atmosferă 
zen, în zona Ueno, explorând o mijlocul naturii 
chiar în centrul Tokyo-ului;  
 

 

Urmeaza Sky Tree, cea mai înaltă clădire din oraș (634 m), 
unde priveliștea asupra orașului este spectaculoasă. Vom 
încerca să ajungem la amurg, astfel încât să putem avea o 
imagine atât de zi, cât și de noapte.  

 
Ziua 4 (11 APRILIE 2023) Tokyo contemporan 

Vom dedica ziua explorării a trei celebre cartiere din Tokyo 

 Akihabara - ”orașul electronic” și lumea 
iubitorilor de anime-uri; 
 Vom ajunge în Harajuku, paradisul 
COSPLAY, cu celebra strada Takeshita dupa care 
vom face o plimbare pe bulevardul Omotesando, 
Champs-Elysee-ul orașului.  
 

 Shinjuku – centrul modei tinere si 
sufletul Tokyo-ului, cea mai mare 
gara din lume si design minimalist si 
futurist al cladirilor. 

 

Nu vom rata intersecția din zona Shibuya, 
celebră în toată lumea pentru faptul că 
spectacolul oferit de pietonii care traversează în 
diagonală este unic în lume.  

 

Ziua 5 (12 APRILIE 2023) Tokyo contemporan 

Ne dedicam ziua vizitării cartierului Odaiba, 
o insula articifiala creata in ocean,  "oraşul 
viitorului”.  
Aici vom putea descoperi: Muzeul Viitorului 
Miraikan, Muzeul Toyota, Muzeul 
Panasonic . 
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Vizitam Ginza, centrul fashion al metropolei Tokyo, cel mai scump cartier 
din lume. 
 

 
Ziua 6 (13 APRILIE 2023)  Tokyo - Osaka  

• Vom călători spre Osaka cu trenul rapid 
Shinkansen. 

• Vom vizita Umeda Sky si Acvariul din Osaka 
in Tempozan. 

 

 

Ziua 7 (14 APRILIE 2023) Osaka contemporan 

Vom vizita zonele faimoase corespondente Tokyo-ului. 

Astfel, DenDenTown (Akihabara), Namba (Harajuku), 
Shinsekai (Nakamise), Tsutenkaku (Tokyo Tower), Abeno 
Harukosu (Twin Tower).  

 

Ziua 8 (15 APRILIE 2023) Osaka traditional 

Vom vizita castelul Osaka, Ōsaka-jō si gradinile lui.  

Tanmangu (templu de educatie) 

Tenrokushotengai – cea mai lunga strada de magazine 
acoperita din Japonia 

Casa lui Hiroko Sensei – traditionala in purul stil nipon. 

Genrokuzushi - cel mai vechi restaurant de kaitenzushi din Japonia (vom lua cina in el) 

 

 

Ziua 9 (16 APRILIE 2023) Kyoto 

Plecam din Osaka spre Kyoto,  si ne vom opri in 
drum la castelul Himeji. Aici vom vizita castelul 
samurailor, poate cel mai frumos din Japonia. 
Himeji jo este unul dintre cele 12 castele 
originale ale tarii.  

Urmeaza complexul de gradini japoneze Koko-
en, un spectacol vizual in sine. 

Cina pe Shinkyogoku ,vom avea un apus superb pe raul Kamogawa.  
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Ziua 10 (17 APRILIE 2023) Kyoto 

Ne vom putea bucura din nou de spectacolul ciresilor infloriti, de parcuri, de zonele 
turistice, de casele traditionale. 

In aceasta zi vom vizita partea estica a 
orasului Kyoto : 

- Ginkakuji ( Templul de Argint),  
Tetsugaku no michi( Aleea Filosofilor)
 , Nanzenji (Templu fundamental 
pentru Budismul Zen). 

Vom continua ziua cu o vizita la Templul Kiyomizu-dera (Templul 
Apei Pure) situat la poalele dealului Higashiyama. 

  Incheiem ziua cu celebrul templu Fushimi Inari (cu peste 5000 de 
porti). 

 
 

Ziua 11 (18 APRILIE 2023) Kyoto – Nara - Kyoto 

Pornim spre Nara, orasel faimos pentru parcul natural, statuia 
lui Buddha din Templul Todai-ji, respectiv pentru cele peste 
1500 de caprioare care umbla libere prin parcurile sale. 
Caprioarele sunt considerate mesagerii zeilor in religia 
shintoista. 

Vom vizita si Todai-ji (Marele Templu Rasaritean) care, 
impreuna cu templele sale auxiliare (NigatsuDo si 
SangatsuDo). Templul are cea mai mare structura de lemn 
din lume concentrat sub un singur acoperis. Acesta 
adaposteste cea mai mare statuie a lui Buddha Vairocana 
din lume (400 tone si 15m inaltime). 

 

Dupa masa vizitam si Altarul Kasuga, faimos pentru 
felinarele sale din piatra si bronz. Kasuga Taisha a fost 
altarul tutelar al familiei Fujiwara, cel mai puternic clan al 
Japoniei din perioada Heian.Seara revenim in Kyoto. 
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Ziua 12 (19 APRILIE 2023) Kyoto 

In aceasta zi vom vizita partea vestica a orasului Kyoto : 

Vom incepe cu o vizita la Kinkaku-ji (Templul 
Pavilionului de Aur), cel mai faimos templu din Kyoto. 

Vom continua cu Ryoanji ( Templul Zen), celebrul pod 
Arashiyama (inspiratie pentru multi poeti si pictori) 
precum si continuarea in Togetsukyo (temple mici). 
 
 

Urmeaza o plimbare in districtul Gion unde vom intalni 
gheise sau maiko.  
Cina in Ponto-cho (renumita strada cu restaurante 
traditionale). 
 
 

Ziua 13 (20 APRILIE 2023) Tokyo 

Ne reîntoarcem la Tokyo cu trenul rapid Shinkansen.Vom 
experimenta Ashi yu (onsen pentru picioare).Dupa amiaza 
vom avea timp dedicat ultimilor cumpărături in Akihabara 
(anime/cosplay/manga), Harajuku, Shinjuku, Ikebukuro si 
Ginza.  

Inainte de a merge la hotel, vom merge sa vizitam Turnul 
Tokyo, unde vom urca la primul nivel ca sa vedeti orasul de 
sus si sa va faceti o impresie despre acest oras incredibil.  

Ziua 14 (21 APRILIE 2023) Tokyo 

 
Excursie la Nikko (oras traditional).  
Onsen de seara + cina in Odaiba. 
 

 

 

Ziua 15 (22 APRILIE 2023) Tokyo 

Excursie optionala la studiourile Ghibli. 
Ultimele locuri de vizitat, fiecare e familiar cu tot la acel 
moment. 
Ultimele experiente neincercate pana atunci. 
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Ziua 16 (23 APRILIE 2023) Tokyo 

Excursie la Kamakura. Ultimele cumparaturi. 
Cina surpriza intr-un loc traditional. 
Plecare spre aeroport Narita 
  

 

 

Pe langa toate serviciile incluse, impreuna cu dna Hiroko vom experimenta si: 
- rush hour in trenurile din statiile principale 
- internet Café-urile din Shinjuku 
- fastfood-urile japoneze (sanatoase si rapide – o experienta in sine) (Yoshinoya, 

Sukiya, Matsuya) 
- onsen-urile (baile publice japoneze) 
- karaoke cu tot grupul 
- trenurile tematice manga, conventiile manga 
- Henna café – cafenea cu roboti  
- cafenelele cu animale(pisici, arici, bufnite,etc) 
- cozile la restaurante (macar o data) 
- toate genurile de mancare japoneza de incercat (Tokyo vs Osaka) 
- scaunele de masaj profesionale din mall-uri – de incercat gratuit!  
- a cere ajutor(de orice fel) unui japonez necunoscut 

 

SAKURA dorește ca experiența pe tărâmurile nipone să fie cu adevărat desăvârșită, 
hotelurile fiind preponderent alese astfel încât grupul să se cufunde cu adevărat în tradiția 
japoneză.  

Nu vrem să umbrim cu amănunte, însă garantăm o experiență... poate nu unică, cum ar 
spune-o alții, dar care va lăsa cu siguranță amintiri statornice participanților.  

Dacă ar fi să vă mai spunem și de mesele în stil japonez, zilnic diferite, de conversatia 
zilnica cu japonezii necunoscuti,  de purtarea de haine tradiționale, precum și de apele 
termale... sigur am strica bucuria de a le descoperi acolo, așa că vă mai povestim doar de 
karaoke și ne oprim. ���������� 

Este o excursie cu servicii personalizate iar hotelurile/ryokan sunt alese de ghidul local (dna 
Hiroko).  

Pretul este pentru loc in camera dubla. Colegul (colega) de camera se va alege in cadrul 
intalnirilor de grup dinaintea plecarii. 
 
Cum va inscrieti? 
Pentru inscrieri si orice alte detalii despre aceasta calatorie, va rugam sa folositi adresa de 
email office@sakura.shool 
 
 
 

mailto:office@sakura.shool
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Unde ne vom caza ? 
 
Tokyo – Business Hotel Tokyo   
Osaka  -  Hotel stil Ryokan (Japanese Room, hotel traditional japonez) 
Kyoto – Hotel stil Ryokan (Japanese Room, hotel traditional japonez) 
Tokyo – Business Hotel Tokyo   
 

 

OBSERVAŢII: 

• excursia este adresată tuturor celor peste 12 ani impliniti la data de 
02.04.2023. 

• pentru călătoria în Japonia avom nevoie de pașaport permanent 
valabil cel puţin 6 luni de la momentul intoarcerii in tara; 

• preţul este valabil pentru un grup minim de 16 persoane; 
• conducătorul de grup poate modifica programul acţiunii în anumite 

condiţii obiective fără a altera conţinutul programului; 
• clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de 

ministerul japonez de resort; 
• pentru anumite facilităţi de cazare, unitatea poate solicita taxe 

suplimentare; 
• Nu răspundem în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de 

frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite să 
părăseasca teritoriul propriu; 

• copiii sub 18 ani care călătoresc singuri vor trebui să prezinte la vamă 
acordul parental al ambilor părinţi sau al celui care nu-i insoţeste 
(după caz), obţinut   la notariat; în cazul în care adultul însoţitor nu 
este unul dintre părinţi, acesta va prezenta la trecerea frontierei cazier 
judiciar; 

• taxele de aeroport pot fi modificate de către compania aeriană în 
situaţia impunerii acestui lucru. 

 
Nota tarif 

• Tarifele sunt exprimate in euro/ persoana /sejur, cazare in camera 
dubla. 

• Tarifele aferente zborurilor sunt calculate pentru clasa economic, la 
cotatia cea mai mica disponibila in sistem la data realizarii ofertei si 
includ taxele de aeroport. 

• Tarifele zborurilor nu sunt sub controlul nostru si se pot modifica 
oricand pana la emitere, in functie de reglementarile companiei 
aeriene. SAKURA nu poate garanta tariful biletului de avion decat in 
momentul emiterii. 

https://www.mercureginza.jp/
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Nota cazare 

• Mentionam ca variantele de cazare sunt disponibile la data realizarii 
ofertei. SAKURA nu poate garanta disponibilitatea lor decat in 
momentul rezervarii. In cazul in care una dintre optiunile de cazare 
devine indisponibila va vom oferi alternative similare. 

 

Servicii incluse 

• Curs de initiere in limba japoneza specializat pe conversatia de 
calatorie in Japonia (conceput EXCLUSIV pentru aceasta excursie!)(6 
cursuri x 90 min – cu Hiroko Sensei). 

• Bilete de avion pentru zborurile mentionate București –Doha-Tokyo –Doha- 
București; 

• abonament de 14 zile pe toate trenurile JR (inclusiv cele Shinkansen) 
• 14 nopţi de cazare in camera dubla la hotel/ryokan in Tokyo, Osaka si 

in Kyoto ( 6 nopti in Tokyo, 3 nopti in Osaka si 4 nopti in Kyoto) ; 
• ghid însoţitor japonez (profesoară din SAKURA) vorbitoare de limba 

română, fină cunoscătoare a culturii și  tradiţiilor locale; 
• taxele de aeroport pentru zborurile internationale. 
• bagaj de cala pentru zborurile internationale (daca nu se specifica 

altfel) 
• cazare 14 nopti la hotelurile alese, in tipul de camere specificat. 
• mesele mentionate in program (mic dejun si cina (14 feluri diferite de 

cine traditionale)) 
• toate transferurile, tururile si vizitele mentionate in program 
• toate taxele de intrare la obiectivele turistice mentionate in program 
• Ghid permanent local dedicat pe toata durata excursiei 
• Serviciu telefonic de urgente 24/7 
• Asigurarea complexa de calatorie (medicala) 

 
Servicii neincluse 
 

• cheltuieli de natură personală; 
• Early check-in, late check-out 
• Excursii optionale 
• Mesele nespecificate in program (prânzul) 
• Cheltuieli personale (produse din minibar, telefon, internet, seif, 

servicii curatatorie, etc.) 

Tarif: 4700 Euro (TVA inclus) / persoană 
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Termene si Conditii de plata 

*Plata circuitului se va efectua astfel: 50 % în momentul înscrierii (pana la 
01.12.2023), 30% până la 01.02.2023 si 20% până la  01.03.2023. 

• Facturarea serviciilor se va face in RON, iar plata serviciilor se va efectua in 
baza facturilor emise de Scoala Japoneza SAKURA (respectiv CVB EDUCATION 
SRL) (la cursul bancii agentiei, inscris pe documentul de plata), prin transfer 
bancar, ordin de plata, card de credit / debit sau in numerar in limita a 10.000 
Ron pentru clientii Persoane Fizice si 5.000 Ron pentru clientii Persoane 
Juridice. 
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