~Místo zrodu karate~

Díky prastarému duchu “Bankoku šinrjó” a bohatému obchodu s
okolními zeměmi si Okinawa vybudovala postupem času tradiční
kulturu, kterou nenajdete jinde na světě. S touto velmi zajímavou historií
a kulturou v pozadí se zde zrodilo “karate”, bojové umění, které formuje
pevné tělo a nezdolného ducha prostřednictvím náročného tréninku.
Zároveň však buduje osobnost, která miluje mír a váží si hodnot
společnosti.
Karate je jedním z tradičních aspektů kultury, na kterou jsou Okinawané
velmi pyšní. Dodnes se toto učení předává dalším generacím a je bráno
jako “tradiční okinawanské karatedo/stare bojové umění.”

Zdravím všechny příznivce karate. Moje jméno je Eijiro Yamakita, výkonný ředitel JTB Europe.
Karate se nyní praktikuje po celém světě, ale jeho rodištěm je Okinawa, Japonsko. My, JTB,
jsme velmi rádi, že můžeme našim klientům v Evropě nabídnout tento jedinečný zájezd na 6
nocí na Okinawu, kde mohou zažít a praktikovat karate.
JTB je jednou z předních světových cestovních organizací, jejíž
prodeje se celosvětově řadí na 8. místo. Pobočky máme v 37 zemích
a 105 městěch po celém světě. Jsme pyšní na to, že sme jedni z
předních specialistů pro cesty do Japonska. Upřímně doufám, že
využijete tuto jedinečnou příležitost účastnit se tréninků karate na
Okinawě. Pro více informací o tomto zájezdu nás, prosím, kontaktujte.

OKINAWA
Prefektura Okinawa se nachází na jižní
polovině tzv. souostroví Rjúkjú, které se
rozprostírá mezi ostrovem Kjúšú a
Taiwanem. Tvoří ji 160 velkých i malých
ostrůvků, které jsou obklopeny širokým
oceánem a nachází se na 26 stupních
severní šírky a 127 stupních východní délky.
Pouze 49 z těchto ostrovů je však obydleno.

OKINAWA

TAIWAN

JAPONSKO

沖
縄

Okinawa je jedinou prefekturou Japonska, jejíž celá
oblast spadá do subtropického oceánského klima.
Nejvíce konstantní jsou jihovýchodní větry v létě a větry
severovýchodní. Kurošio, neboli Černý proud, který
přichází od pobřeží Filipín, přispívá k velmi teplé zimě.
Průměrná roční teplota na Okinawě je 22,7 stupňů a
průměrná nízká teplota je 20,5 stupně. Sněží nebo
mrzne jen velmi zřídka. Od léta do podzimu mohou
přicházet tajfuny se silným větrem a deštěm.

ITINERÁŘ
1.den: ODLET DO NAHY
Přílet Naha.
Kontaktujte nás pro možnost zajištění transferu do ubytování (cesta
autem cca 65 min).
2.den: TRÉNINK KARATE NA OKINAWĚ – DEN 1
9: 00‒9: 15: Předání informací o průběhu zájezdu i tréninků anglicky
mluvícím členem týmu JTB Okinawa.
9: 30‒11: 30 Trénink Šórinrjú v Okinawa Karate Kaikan (nebo v
podobném). Odpoledne volný program.
Trénink karate se převážně zaměřuje na «Kihon (基本)», «Kata (型)» a
«Jakusoku Kumite (約束組手)».
3.den: TRÉNINK KARATE NA OKINAWĚ – DEN 2
09: 30‒11: 30 Trénink Gódžúrjú v Okinawa Karate Kaikan (nebo v
podobném). Odpoledne volný program.
4.den: OKINAWA
Volný den, ideální k návštěvě památek či jiných zajímavostí na Okinawě,
rodišti karate.
5.den: TRÉNINK KARATE NA OKINAWĚ – DEN 3
09: 30‒11: 30 Trénink Uečirjú v Okinawa Karate Kaikan (nebo v
podobném). Odpoledne volný program.
6.den: TRÉNINK KARATE NA OKINAWĚ – DEN 4
09: 30‒11: 30 Trénink Kobudó v Okinawa Karate Kaikan (nebo v
podobném). Po tréninku předávání diplomů. Odpoledne volný program.
7.den: ODJEZD Z OKINAWY
Odjezd z hotelu na letiště a návrat.
V případě potřeby zajištění transferu či prodloužení pobytu v Japonsku
nás neváhejte kontaktovat.

TERMÍNY ZÁJEZDU
OK-001: 7.‒13. duben 2019
OK-002: 5.‒11. květen 2019
OK-003: 19.‒25. květen 2019
OK-004: 26. květen‒1. červen 2019
OK-005: 9.‒15. červen 2019
OK-006: 23.‒29. červen 2019
OK-007: 7.‒13. červenec 2019

OK-008: 4.‒10. srpen 2019
OK-009: 25.‒31. srpen 2019
OK-010: 8.‒14. září 2019
OK-011: 15.‒21. září 2019
OK-012: 29. září‒5. říjen 2019
OK-013: 6.‒12. říjen 2019

CENA

od

18900 Kč

Cena za 1 osobu platná v případě 10 účastníků.
(Garantovaný odjezd od 10 účastníků)
*Cena se může lišit v závislosti na termínu či změně kurzu CZK-JPY.
Cena zahrnuje:
• trénink 3 škol okinawského karate a kobudó
• hotely zmíněné v itineráři
Cena nezahrnuje:
• mezinárodní letenku mezi Prahou a hlavním ostrovem v Japonsku
• vnitrostátní letenku mezi hlavním ostrovem v Japonsku a městem
Naha
• dopravu
• průvodce/asistenta
• jídlo a pití
• osobní výdaje
• výlety

FAKULTATIVNÍ VÝLETY
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Potápění na ostrovech Kerama: naučte
se šnorchlovat za den

Výlet autobusem na ostrov Kouridžima,
mys Manza a do vesničky Rjúkjúmura.
Zahrnuje 2,5 h návštěvu akvária Čuraumi

Hrad Nakidžin & Ocean Expo Park

Voda kolem ostrovů Kerama je tak čistá,
že se jí přezdívá “Kerama Blue”. Tento
ničím nedotčený podmořský svět je
pravým rájem pro potápěče. Když budete
mít štěstí, můžete zahlédnout i želvy.
Bohatý korálový ekosystém nabízí pohled
na velmi různorodý podmořský život.
Oblast se nachází nedaleko Nahy a je
tak ideálním jednodenním výletem v
rámci Vašeho volného dne. Poznejte tak
základy potápění a šnorchlování v této
krásné přírodě.

Kouridžima se svými romantickými
skálami ve tvaru srdce se nachází v
krásné oblasti, kde moře je průzračně
čisté. Během jednoho dne se podíváte
nejen sem, navštívíte také mys Manza,
kde skály připomínají slonní chobot
a podíváte se do lidové vesničky
Rjúkjúmura. Navíc Vás čeká populární
akvárium Čuraumi.
Tento výlet od JTB Vás autobusem vezme
na vyhlášená místa Okinawy.

Poznejte okinawskou historii v
rámci tohoto fakultativního výletu k
pozůstatkům hradu Nakidžin, který je
součástí světového dědictví UNESCO.
Hrad se nachází na severní části
hlavního ostrova, v kopcích a lesích
oblasti Janbaru.
Kromě toho navštívíte slavné akvárium
Čuraumi nebo Nago pineapple park,
malý zábavní park, kde najdete vše o
ananasech, které se na ostrově pěstují.

Další návrhy pro Váš výlet do Japonska
TOKYO

KYOTO
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Naše odborné znalosti jskou k Vašim službám

LETENKY

JTB Czech Republic

JAPAN RAIL PASS

+420 270 004 551

NA MÍSTĚ

– ubytování, transfery, aktivity

| info@jtbczech.com

www.dojaponska.cz

