
Travellers´ Club Finland
syysmatka Japaniin

Fukuoka - Hiroshima - Kioto - Tokio

9 päivää

Fukuoka
2 yötä

- Hiroshima
1 yö

- Kioto
2 yötä

- Tokio
3 yötä

17.10.2020 - 26.10.2020
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Tällä matkalla nautit ”omotenashista” eli

japanilaisesta vieraanvaraisuudesta,

sakemaistiaisista, lumoavan kauniista ruoka-

annoksista ja nopeista luotijunamatkoista.

Japani on kiehtova yhdistelmä uutta ja

vanhaa – ikivanhat traditiot elävät rinta

rinnan huipputeknologian kanssa.

Hiroshimassa toinen maailmansota ja unelma

Aasian herruudesta loppui Japanin osalta

äänettömän salaman leimahdukseen. 

Keisarillisen Kioton kujien kätköissä iltaisin

töihinsä kiirehtivät geishat ovat puolestaan

edelleen osa modernia yhteiskuntaa. Tokio

on suuruudestaan huolimatta inhimillinen

vierailukohde, jonka jokaisella

kaupunginosalla on oma luonteensa ja

ominaispiirteensä.

Matka Japaniin on myös matka japanilaiseen

keittiöön, missä

vuodenajoilla on tärkeä merkitys niin

käytettäviin raaka-aineisiin kuin ruokailussa

käytettäviin astiastoihin. Syksyinen Japani on

upea elämys.
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Matkapäivät

HINTAMME SISÄLTÄÄ ENEMMÄN

suorat reittilennot turistiluokassa

lentokenttäkuljetukset matkakohteissa

majoitus kahden hengen huoneissa ohjelmassa
mainituissa tai vastaavissa hotelleissa

aamiaiset sekä muut ohjelmassa mainitut ateriat,
useimpina päivinä puolihoito

ohjelmassa mainitut kuljetukset ja retket
pääsymaksuineen

palvelupalkkiot ja kantajamaksut hotelleissa

lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut 297
e

juomarahat paikallisoppaille ja bussinkuljettajille

suomalainen matkanjohto

9 päivää alk.

5 290 € /hlö

17.10.2020 - 26.10.2020
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17. - 26.10.2020

A=aamiainen, L=lounas, RL =
retkilounas, P=päivällinen

1. päivä, lauantai 17.10. Lähtö
Helsingistä (Finnair) klo 17.25
suoralla lennolla Fukuokaan.

Fukuoka 
2. päivä, sunnuntai 18.10. Aamulla
klo 8.15 saavumme Fukuokaan,
Kyushun saaren pääkaupunkiin.
Majoitumme jo aamulla 2 yöksi
hyvään keskitason Miyako Hakata -
hotelliin (HHHH).  iltapäivällä
tutustumme kaupungin
nähtävyyksiin. Fukuoka on 1,5
miljoonan asukkaan moderni
satamakaupunki. Edo-kaudella
(1603–1867) nykyisen Fukuokan
alueella oli Nakagawajoen
erottamana kaksi erillistä
kaupunkia: itse Fukuokassa asui
paikallishallitsija muurien
ympäröimässä linnassaan ja joen
vastarannalla Hakatassa kauppiaat ja
käsityöläiset. Nimet ovat vieläkin
käytössä. Poikkeamme syömään
paikallista nuudelikeittoa, ramenia
retken aikana. Teemme
kävelyretken Hakatan
kaupunginosan kujilla ja
poikkeamme kaupungin
kasvutarinan kertovassa
kotiseutumuseossa.
Tervetulopäivällinen. (L, P)

Fukuoka (retki Kurumeen
sakepanimo ja viinitila,
samuraimiekkamestari Matsunaga)
3.päivä, maanantai 19.10.  Tänään
tutustumme läheisellä Kurumen
alueella saken valmistukseen ja
vierailemme paikallisella viinitilalle.
Lounaan

jälkeen tapaamme
samuraimiekkamestarin (Matsunaga
sensei), joka kertoo miekkojen
valmistuksesta. Illalla vapaata aikaa.
Hotellimme ylimmässä kerroksessa
on pieni kylpyläosasto, jossa voi
rentoutua päivän retkeilyn jälkeen.
Hotellin välittömässä läheisyydessä
on liikkeitä ja ravintoloita. (A, L)

Fukuoka - Hiroshima
4. päivä, tiistai 20.10. Iltapäivällä
nousemme shinkansen-luotijunaan
ja vajaassa kahdessa tunnissa
olemme Hiroshimassa. Vierailemme
Rauhan puistossa, joka on
omistettu Hiroshiman
atomipommin uhreille. Käymme
myös koskettavassa Rauhan
museossa, joka omalla karulla
tavallaan kertoo atomipommin
tuhoista. Majoitumme iltapäivällä
keskustassa sijaitsevaan
ensimmäisen luokan Rihga Royal -
hotelliin (HHHH). (A, L)

Hiroshima - Kioto
5.päivä, keskiviikko 21.10.
Aamupäivällä matkamme jatkuu
luotijunalla (n. 2 t) Kiotoon. Kioton
yli tuhatvuotinen historia maan
pääkaupunkina alkoi keisari
Kammun siirryttyä Narasta
nykyiseen Kiotoon jo vuonna 794.
Kaupungin lukuisat puusta
rakennetut buddhalaistemppelit,
shintopyhäköt sekä japanilaisen
puutarha-arkkitehtuurin helmet
tunnetaan ympäri maailman ja ovat
myös ansainneet paikkansa
Unescon
maailmanperintöluettelossa.
Kiotoon saavuttuamme nautimme
lounaan. Tutustumme vanhaan
samuraisuvun asuintaloon

avattuun Kioton Netsuke-museoon.
Edo-kaudella kimonon vyössä
roikkuvien inrojen (kotelo, jossa
kuljetettiin esim. kolikoita tai
nimileimasinta) silkkinauhojen
lukkona käytetyt pienoisveistokset
– netsuket – ovat taidokkaasti
veistettyjä. Netsuket ovat myös
suosittuja keräilykohteita.
Myöhemmin kurkistamme Japanin
kiinalaisperäisten kirjoitusmerkkien,
kanjien, maailmaan
kalligrafiamestarin johdolla.
 Majoitumme 2 yöksi keskustaan
ensimmäisen luokan Rihga Royal -
hotelliin (HHHH). (A, L)

Kioto
6. päivä, torstai 22.10. Tänään
tutustumme Kioton nähtävyyksiin.
Näemme Kinkaku-jin, Kultaisen
paviljongin temppelin, joka
rakennettiin alun perin
yksityishuvilaksi, mutta muutettiin
sittemmin zenbuddhalaiseksi
temppeliksi. Käymme myös Nishikin
katetussa kauppahallissa. Monet
kiotolaiset perheenemännät
hankkivat tuoreet raaka-aineet
päivittäin Nishikin kauppiailta ja
kauppa käy varsinkin aamuisin
vilkkaasti. Tuoreiden
elintarvikkeiden lisäksi tarjolla on
mm. japanilaisia keittiötarvikkeita
erikokoisista veitsistä riisinkeittimiin.
Pääsemme myös seuraamaan
kimonoesitystä Nishijinin
tekstiilikeskuksessa.
Illalla on mahdollisuus osallistua
ainutlaatuiselle lisämaksulliselle
retkelle, joka vie hienostuneelle
päivälliselle maikon eli
geishaoppilaan kanssa. Retken
hinta on 165 e sisältäen japanilaisen
kaiseki-aterian.

TRAVELLERS´ CLUB FINLAND SYYSMATKA JAPANIIN: MATKAOHJELMA
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Kaiseki on usean ruokalajin juhla-
ateria, jonka raaka-aineet vaihtuvat
vuodenaikojen mukaan niin että
tarjolla on aina kauden parhaita
antimia. Pyydämme, että
ilmoittaudut lisäretkelle jo matkaa
varatessasi. (A)

Kioto – Tokio
7.päivä, perjantai 23.10.  Aamiaisen
jälkeen lähdemme luotijunalla
Tokioon (n. 3 t). Yli 13 miljoonan
asukkaan Tokion – Itäisen
pääkaupungin – kasvu alkoi
vuonna 1603, kun Tokugawa-klaani
muutti sotilashallintonsa keskuksen
samuraineen silloiseen Edoon,
nykyiseen Tokioon. Vuonna 1868
keisari muutti hoveineen Kiotosta
Tokioon, josta tuli silloin maan
virallinen pääkaupunki.
Pysähdymme keisarillisen
palatsialueen edustalla olevalla
aukiolla. Myöhemmin iltapäivällä
majoitumme 3 yöksi ensimmäisen
luokan Keio Plaza -hotelliin
(HHHH), joka sijaitsee modernissa,
pilven�piirtäjistään tunnetussa
Shinjukun kaupunginosassa. (A, L)

Tokio
8. päivä, lauantai 24.10.  Tänään
paikannamme Tokion tärkeimmät
maamerkit ja mm. vuoden 2020
Olympialaisten
yleisurheilustadionin. Lounastamme
retken aikana Ginzan alueella
sijaitsevassa ravintolassa.
Ohjelmaamme kuuluu myös
japanilainen teeseremonia
Happoen-puutarhassa sijaitsevassa
teehuoneessa (seremonian aikana
istutaan tuoleilla).  Japanissa
matkailevalle TOTO-tuotemerkki
tulee väistämättä tutuksi.

Monipuolisesti varustettujen wc-
istuinten viimeisimmät mallit ovat
esillä valmistajan näyttelytiloissa
keskellä Tokiota. (A, L)

Tokio
9.päivä, sunnuntai 25.10.
Vapaapäivä. Olemme varanneet
paikat Tokion uuden oopperan
Joutsenlampi –esitykseen.
Tšaikovskin musiikin tulkitsee
Tokion filharmoninen orkesteri,
koreografiasta vastaa kolmikko
Marius Petipa, Lev Ivanov ja Peter
Wright. Baletin hinta on 150 e
väliaikatarjoiluineen. Pyydämme,
että ilmoittaudut lisäretkelle jo
matkaa varatessasi.  Illalla
kokoonnumme yhteiselle
läksiäispäivälliselle läheiseen
ravintolaan.(A, P)

Tokio - Helsinki
10. päivä, maanantai 26.10.
Aamiaisen jälkeen kuljetus
lentokentälle, josta klo 11.55–15.10
suora lento (Finnair) Helsinkiin. (A)

Mikäli hotellilla on virallinen
paikallinen tähtiluokitus, olemme
maininneet sen hotellin nimen
perässä. Huomioittehan, että
paikalliset tähtiluokitukset eivät ole
yhteismitallisia maailman eri
kolkissa ja antavat usein liian hyvän
kuvan hotellista.
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Lisämaksu yhden hengen

huoneesta 880 €

Lisämaksu lennoista

businessluokassa (Helsinki-

Fukuoka ja Tokio-Helsinki) 3.710 €

(paikkoja rajoitetusti)

Lisäretket: 

Kaiseki-päivällinen maikon kanssa

165 e        

Pähkinänsärkijä-baletti (Tokyo

New National Theathre) 150 e (S-

katsomon permantopaikat,

väliaikatarjoiluna viini ja

italialaistyyliset suolapalat. Esityksen

pituus n. 3 tuntia väliaikoineen)

Passin tulee olla voimassa vielä 2

kuukautta matkan jälkeen. Tarkista

passisi voimassaolo

ja kunto jo matkaa varatessa ja

hanki tarvittaessa uusi hyvissä ajoin.

Japanissa suuret matkalaukut eivät

mahdu junaan, vaan matkalaukuille

on erillinen kuljetus. Fukuokasta

matkalaukut lähetetään suoraan

Kiotoon, Hiroshimaa varten otetaan

mukaan yöpymisvarusteet, jotka voi

pakata esim. lentolaukkuun.

Hotelleissa on hiustenkuivaajan

lisäksi sekä

päivittäiskosmetiikkatuotteet että

hiustenhoitotuotteet ja

suihkusaippuat.  Japanissa

hotellihuoneet ovat pieniä.

Ryhmän minimikoko 15

matkustajaa. Matka ei sovellu

liikuntarajoitteisille.

Olympia seuraa intensiivisesti

Japanin ja koko Aasian

koronaviruksen tilannetta päivittäin

kuten myös viranomaisten

linjauksia Suomessa sekä

kohdemaissa. Mikäli tilanne

muuttuisi ja aiheuttaisi esteitä

matkojen toteuttamiseen,

ilmoitamme siitä matkustajillemme

välittömästi. Tällä hetkellä kaikki

Japanin matkamme toteutuvat

normaalisti. Lisätietoja taudin

esiintymisestä ja matkustusohjeista

osoitteessa https://thl.fi/fi/etusivu

Ilmoittautuminen ja maksut

Matkalle ilmoittaudutaan Olympia

Kaukomatkatoimistoon, p. (09) 696

2770. Ilmoittautumisen yhteydessä

lähetämme laskut sekä matkan

ennakkomaksua

MATKA- JA PERUUTUSEHDOT
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että loppusuoritusta varten.

Ennakkomaksu on 450 €/henkilö ja

eräpäivä viikon kuluttua

ilmoittautumisesta. Loppulaskun

eräpäivä on 45 vrk ennen matkan

alkua. 

HUOM! Pyydämme

ilmoittautumaan matkalle

viimeistään to 13.8.2020 mennessä.

Noin kuukautta ennen matkaa

lähetämme toimintaohjeet, joissa

on hyödyllistä tietoa matkalle

valmistautumisesta. Suosittelemme

matkustaja- ja

matkatavaravakuutusta, johon on

hyvä sisältyä peruutusvakuutus mm.

oman, lähiomaisen tai matkatoverin

(nimi ilmoitettava vakuutusyhtiölle

kirjallisesti) sairastumisen tms.

varalta.  

Matkan hinta perustuu 18.2.2020

voimassa olleisiin tariffeihin ja

valuuttakursseihin. Kuluttaja-

asiamiehen ohjeiden mukaisesti

matkan lopullinen hinta tarkistetaan

6 viikkoa ennen matkaa.

Peruutusehdot: Mikäli matkustaja

peruuttaa matkansa

- viimeistään 91 vrk ennen matkan

alkua, pidätetään toimistokuluina

150 e/henkilö

- 90–61 vrk ennen matkan alkua,

pidätetään 250 e/henkilö

- 60–35 vrk ennen matkan alkua,

pidätetään matkan ennakkomaksu

- 34–21 vrk ennen matkan alkua,

pidätetään 50 % matkan hinnasta

- 20–8 vrk ennen matkan alkua,

pidätetään 75 % matkan hinnasta

- 7 vrk tai vähemmän ennen

matkan alkua, pidätetään 95 %

matkan hinnasta

Peruutusehtoja lukuun ottamatta

matkaan sovelletaan Yleisiä

Matkapakettiehtoja sekä Olympian

lisä- ja erityisehtoja.

Vastuullinen matkanjärjestäjä on

Olympia Kaukomatkatoimisto, joka

on asettanut vakuuden Suomen

Kilpailu- ja Kuluttajavirastoon (KKV).

Matkoja on myynnissä rajoitettu

määrä. Tässä ilmoitetut matkan

tiedot ja hinta perustuvat tämän

päivän tilanteeseen ja voivat

muuttua. Matkan ajantasaiset tiedot,

hinta ja saatavuus ovat aina

saatavissa
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olympia.fi -verkkopalvelusta tai

toimistostamme. Matkan

varaushetkellä vallitseva matkan

sisältö, hinta ja matkaehdot

muodostuvat osaksi

matkasopimusta, joten kehotamme

tutustumaan niihin huolellisesti.

Annamme mielellämme lisätietoja.

Olympian matkaehdot
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Fukuokan hotelli:

https://www.miyakohotels.ne.jp/hakata/english/index.html

Hiroshiman hotelli:

https://www.rihga.com/hiroshima

Kioton hotelli:

https://www.rihgaroyalkyoto.com/en-

gb

Tokion hotelli:

https://www.keioplaza.com/rooms/

Tokion baletti:

https://www.nntt.jac.go.jp/english/productions/ballet/swan-

lake-2020.html

TRAVELLERS´ CLUB FINLAND SYYSMATKA JAPANIIN: VINKKEJÄ JA SUOSITUKSIA
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