Kalliolan kansalaisopiston
JAPANIN KANSAIN ALUEEN TUTKIMUSRETKI 20.-29.10.2020
Kioto – Nara - Osaka

Alustava matkaohjelma:
20.10. tiistai
Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen lennon lähtöä.
Klo 17:20
Lähtö Finnairin reittilennolla Japaniin. Lentoaika on n. 9,5 tuntia. Lennolla tarjotaan
kaksi lämmintä ateriaa.
21.10. keskiviikko
Klo 08:55
Saavumme Osakan Kansain lentokentälle. Japaniasiantuntija, taidegraafikko Tuula
Moilanen toimii ryhmän matkanjohtajana. Englanninkielinen paikallisopas on mukana
osassa retkiä.
Ajo Kiotoon, jonne saapuminen n. klo 12:00. Kioto sijaitsee vuorten ympäröimän Kamojoen laaksossa ja se toimi yli tuhat vuotta maan pääkaupunkina vuodesta 794. Kioto
selvisi toisesta maailmasodasta lähes koskemattomana ja sen keisarillinen loisto on
edelleen nähtävissä. Kaupungin keskusta on mielenkiintoinen yhdistelmä vanhaa ja uutta.
Nautimme lounaan ennen majoittumista hotelliin.
Hotelli Oriental Kyoto Gallery *** (paikallinen luokitus)

Syyskuussa 2019 avattu hotelli sijaitsee Higashiyaman alueella, josta on 1,2 km Sanjusangen-don
temppelille ja 1,4 km Kiyomizu-dera temppelille. Lähimmälle rautatieasemalle Kiyomizu-Gojon on
100 m. Hotellissa on ravintola. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, tv, ilmainen
wifi. Buffetaamiainen sisältyy hintaan. Kahden hengen huoneiden koko on 18,3 m2 ja yhden hengen
huoneiden koko 16 m2.

Illalla teemme tutustumiskävelyn hotellin lähistöllä sijaitseviin palveluihin.
22.10. torstai
Nijon linna ja Vuosituhannen kulkue
Aamiainen. Lähtö hotellista kävellen Nijon linnalle, joka rakennettiin 1600-luvun alussa
shogun Tokugawa Ieyasun kotilinnaksi. Palatsin huoneet ovat tatamilla peitettyjä ja niissä
on tyylikkäästi sisustetut huoneet sekä kauniisti maalatut liukuovet ja katot. Linnavierailun
jälkeen aikaa lounaalle/välipalalle.
Joka vuosi lokakuun 22. päivänä, Kioton perustamisen vuosipäivänä, järjestetään
vuosituhannen kulkue. Näyttävä paraati kulkee keisarillisesta palatsista Heianin pyhäkköön.
Osanottajia on noin 2000 ja he ovat pukeutuneet Japanin eri aikakausien pukuihin.
23.10. perjantai
Kansallismuseo ja Kiyomizu temppeli
Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan Kioton Kansallismuseoon. Museo on yksi
Japanin vanhimmista ja arvostetuimmista museoista ja sen kokoelmiin kuuluu mm.
veistoksia, kalligrafiaa, pukuja maalauksia ja keramiikkaa. Museosta suuntaamme
läheiseen Sanjusangendon buddhalaistemppeliin. Näyttävä temppeli on 1100-luvulta ja
temppelin pääsalin kattoa kannattelee 33 pylvästä.
Vapaata aikaa lounastaa tai syödä välipalaa.
Jatkamme matkaa Kiyomizu-buddhalaistemppeliin. Se sijaitsee vuoren rinteellä Kioton
yläpuolella ja temppelin alueelta avautuukin kaunis näkymä. Temppelin puinen arkkitehtuuri
on upea (temppelissä on kattoremontti v. 2020 saakka).

24.10. lauantai
Retki Naraan
Aamiainen hotellissa. Tänään lähdemme retkelle vanhaan keisarilliseen pääkaupunkiin Naraan.
Menemme metrolla Kioton rautatieasemalle, josta lähdemme n. 45 min. junamatkalle.
Kävelemme Nara-puistoon, jossa sijaitsevat tärkeimmät nähtävyydet. Vierailemme Todai-jin eli
Suuren Buddhan temppelissä. Temppeli on maailman suurin puurakennus. Valtavassa salissa
lootuksenkukkien päällä istuu lähes 15 m korkea kullalla päällystetty Daibutsu eli Suuri
Buddha. Patsas on vuodelta 752. Naran-puistoalue on kuuluisa vapaana liikkuvista peuroista,
jotka ovat olleet suojeltuja 700-luvulta alkaen, sillä niiden uskottiin olevan jumalten
sanansaattajia. Jatkamme retkeä Nigatsu-don temppeliin, joka on osa Todaiji temppeliä
Wakakusan kukkulalla. Temppeliin johtaa pitkät katetut puiset portaat. Lounas päivä aikana.
Paluu takaisin Kiotoon junalla.
25.10. sunnuntai
Temppelimarkkinat
Aamiaisen jälkeen lähtö bussilla Kioton luoteisosaan, jossa tutustumme Kitano Tenmangun
antiikki- ja käsityömarkkinoihin. Markkina-alue sijaitsee Kitano Tenmangu-pyhäkön alueella.
Joka kuukauden 25. päivä alueelle kerääntyy satoja myyjiä tarjoten mm. antiikkitavaraa,
leluja, käsitöitä, työkaluja ja kasveja. Alueella on runsaasti myös ruokakojuja, josta voi nauttia
lounasta.
Palaamme bussille ja jatkamme matkaa Kinkakujin kultaiselle temppelille. Unescon
maailmanperintöluettelossa olevan temppelin puisen katon kaksi ylintä kerrosta on peitetty
ohuella kultakerroksella. Temppeliä ympäröi kaunis lampi, johon temppeli kirkkaalla ilmalla
heijastuu.
Iltapäivän toinen kohde on Ryoan-ji temppelin zen-puutarha 1400-luvulta. Kuuluisassa
kivipuutarhassa on 15 kiveä, joista vain 14 näkyy yhtä aikaa riippumatta siitä, mistä suunnasta
kiviä katsoo. Paluukuljetus takaisin hotelliin.
26.10. maanantai
Ginkakujin temppeli ja filosofin polku
Aamiainen hotellissa. Tänään suuntaamme Kioton itäosaan ja vierailemme Ginkakujin
temppelillä, hopeisella paviljongilla. Shogun Ashikaga Yoshimasa rakennutti paviljongin
eläkehuvilakseen käyttäen mallina Kinkakujin kultaista paviljonkia. Huvila muutettiin
temppeliksi Yoshimasan kuoleman jälkeen ja on nykyään Unescon maailmanperintölistalla.
Temppeliltä lähdemme kahden kilometrin mittaiselle Filosofin polulle, joka kulkee kapean joen
reunaa lukuisten kirsikkapuiden reunustamana. Polku on nimetty Kioton yliopiston professorin
Nishida Kitaron mukaan.
Lounas tofuravintolassa.
Paluu hotelliin. Illalla lähdemme kävelylle Gionin historiallisille geishakortteleille. Alueella
on useita teetaloja ja ravintoloita. Varsinkin illalla voi hyvällä onnella nähdä geishan tai
maikon eli geishaoppilaan matkalla töihin. Kävelyretki jatkuu kapealle ja tunnelmalliselle
Pontocho -kujalle, joka on täynnä erilaisia ja eri hintaisia ravintoloita. Illallinen.
27.10. tiistai
Vapaapäivä
Aamiainen. Päivä aikaa tutustua Kiotoon ja sen nähtävyyksiin omatoimisesti. Matkanjohtaja
antaa vinkkejä omatoimisesta ohjelmasta. Päivän aikana voi käydä esim. Nishiki-markkinoilla,
viiden korttelin pituisella japanilaisten ruokatarvikkeiden ostopaikalla. Lähes kaikki myytävät
tuotteet valmistetaan ja hankitaan paikallisesti. Nishiki-kuja päättyy vilkkaalle KawaramachiShijon ostosalueella.
28.10. keskiviikko
Osaka
Aamiaisen jälkeen jätämme hyvästit Kiotolle ja suuntaamme tilausbussilla Osakaan.
Osakaan saavuttua tutustumme kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. Kiinnostavia kohteita ovat
mm. Osakan meriakvaario, joka on yksi maailman hienoimmista ja Osakan linna, joka
rakennettiin shōgunille vuonna 1586.
Vapaata aikaa lounaalle/välipalalle.
Retken päätteeksi nousemme Umeda Sky Buildingin näköalatasanteelle, josta avautuu mitä
parhaimmat näkymät Osakaan. Kuljetus hotelliin ja majoittuminen.
Hotelli Hearton Nishi Umeda *** (paikallinen luokitus)

Osakan rautatieasemalle on vain 3 minuutin kävelymatka. Hotellin läheltä kulkee useita
metrolinjoja. Hotellissa on ravintola ja kahvila. Huoneet on sisutettu pelkistetysti, mutta viihtyisästi

ja huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, minijääkaappi, vedenkeitin, ilmainen wifi.
https://www.hearton.co.jp/en/nishiumeda/

Illalla lähdemme viettämään läksiäisiltaa Dotonborin kanava-alueelle. Neonvaloja ja isoja
valotauluja säihkyvä alue oli aikoinaan teatterialuetta, mutta on nykyään suosittu iltaelämän
keskus lukuisine ravintoloineen. Illallinen paikallisessa ravintolassa. Iltaretki tehdään
julkisella liikenteellä. Takaisin hotellilla ollaan n. klo 21:00.
29.10. torstai
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus.
Klo 07:30
Lentokenttäkuljetus bussilla hotellista Kansain lentoasemalle. Ajoaika on n. tunnin.
Lähtöselvitys.
Klo 11:45
Lähtö Finnairin reittilennolla Helsinkiin. Lentoaika on n. 10 tuntia. Lennolla tarjotaan
kaksi lämmintä ateriaa. Saapuminen Helsinkiin klo 15:00.
*****
Hinta

20 henkilöä
2550 €/hlö/2hh

15 henkilöä
2730 €/hlö/2hh

Yhden hengen huoneen lisämaksu 250.
Hintaa sisältyy
-

Finnairin lennot Helsinki – Osaka – Helsinki turistiluokassa
23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
7 yön majoitus Kiotossa ja 1 yön majoitus Osakassa *** hotelleissa
lentokenttäkuljetukset Japanissa
ohjelman mukaiset retket, kuljetukset ja sisäänpääsymaksut
junaliput Naran retkelle 2. lkassa
8 aamiaista, 3 lounasta ja 2 illallista
saattajan palvelut Osakan lentokentällä saavuttaessa
englanninkielisen oppaan palvelut Kioton ja Naran retkillä
suomenkielisen matkanjohtajan palvelut matkan aikana
lentokenttämaksut, paikalliset verot

Hintaan ei sisälly
-

ruokajuomat
julkisen liikenteen liput Kiotossa ja Osakassa
matkavakuutus **suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Kohteissa on portaita ja osa retkistä tehdään julkisella
liikenteellä. Nähtävyyksissä tulee kävelyä. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden menut on
valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk ennen
matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista ja annosmuutoksista veloitetaan
lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokia ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden
toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.
Hinta on laskettu 22.10.2019 jenin kurssin mukaan ja se tarkistetaan kuluttajaviranomaisen ohjeiden mukaan 6
viikkoa ennen lähtöä. Passi tulee olla voimassa kolme kuukautta matkan päättymisen jälkeen.
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