
Japonia 

Śladami Świętych Męczenników Japońskich, św. Maksymiliana Kolbego i św. Jana Pawła II 

Tokio – Akita – Jokohama – Kioto – Inari – Nagasaki – Oura – wulkan Unzen – Konagai– 

Hiroshima – Osaka – Tokio 

 

Dzień 1. 

Warszawa – Tokio. Zbiórka na lotnisku Warszawa – Okęcie, odprawa i przelot do Tokio na 

lotnisko Narita. 

 

Dzień 2. 
Tokio. Przylot na lotnisko Narita, przejazd do hotelu, krótki odpoczynek, obiad. Msza św. 

w kościele w Yotsua w kaplicy św. Franciszka Ksawerego. Wizyta w kościele w Akabane u o.o. 

Franciszkanów konwentualnych. Następnie wizyta w urzędzie metropolitalnym z widokiem na 

Tokio. Przejazd do hotelu w Kawasaki i nocleg. 

 

Dzień 3. 
Tokio – Odaiba. Śniadanie w hotelu, przejazd i następnie przejście pod fosę pałacu 

cesarskiego. Przejazd do katedry Najświętszej Marii Panny w Tokio. Msza święta w katedrze. 

Następnie przejazd do Asakusa pod bramę Kaminarimon przed świątynią buddyjską Sensoji. 

Wizyta w parku Sumida. Rejs statkiem rzeką Sumida na sztucznie usypaną wyspę Odaiba. 

Obiad. Wizyta w Venus Fort oraz muzeum Toyoty. Przejazd kolejką Yurikamome. Przejazd do 

hotelu i nocleg. 

 

Dzień 4. 
Akita. Śniadanie w hotelu, przejazd shinkansenem z Tokio do Akita. Msza święta 

w sanktuarium cudownej Matki Bożej lub w ogrodzie Maryi. Czas wolny. Różaniec. Koronka 

do Miłosierdzia Bożego dla chętnych. Zakup dewocjonaliów i powrót autobusem do stacji 

Akita. Obiadokolacja, czas wolny. Nocleg. 

 

Dzień 5. 
Akita – Jokohama. Śniadanie w hotelu, przejazd shinkansenem do Jokohamy. Obiad. Wjazd 

na 69. piętro Landmark Tower w Sakuragicho z widokiem na zatokę. Czas wolny w centrum 

handlowym Minato Mirai. Przejazd i msza św. u Sióstr Opatrzności Bożej w Nakameguro. 

Przejazd do hotelu. Nocleg. 

 

Dzień 6. 
Kioto. Śniadanie w hotelu. Przejście pod replikę pomnika F. Chopina z Parku Łazienkowksiego 

w Warszawie koło stacji Hamamatsu. Przejazd do Kioto, dawnej stolicy Japonii. Przejście pod 

Złoty Pawilon, następnie wizyta w Daitokuji – kompleksie świątyń zen. Obiad w restauracji 

Ganko Takasegawa Nijoen (zestaw tradycyjnej japońskiej kuchni) z japońskim ogrodem 

i jedzeniem serwowanym przez panie w kimonach. Msza św. w katedrze św. Franciszka 

Ksawerego. Spacer uliczką Pontocho. Wizyta pod kamieniem upamiętniającym męczeńską 

śmierć 50 katolików z Edo. Przejazd do hotelu. Nocleg. 

 

Dzień 7. 
Inari – Nagasaki. Śniadanie w hotelu, przejazd do stacji Inari. Spacer po jednym 

z największych w Japonii chramów shintoistycznych poświęconych bóstwu Inari, które 

zapewnia obfite plony i sukces w prowadzeniu biznesu. Korytarz z czerwonych bramek torii 

ufundowanych przez przedsiębiorców zabiegających o pomyślność. Przejazd do Nagasaki. 

Wizyta w Muzeum 26 świętych męczenników, w tym Pawła Miki z Kioto, ukrzyżowanych 



w Nagasaki w 1597 roku. Jest to również miejsce męczeństwa polskiego jezuity o. Wojciecha 

Męcińskiego zamęczonego wraz z 4 włoskimi jezuitami ok. 17 marca 1643 roku. Msza św. 

w kościele św. Filipa na wzgórzu Nishizaka. Kolacja. Nocleg. 

 

Dzień 8. 
Nagasaki. Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Domu Bożego w Oura – najstarszego kościoła 

japońskiego i muzeum chrześcijaństwa, pierwszego miejsca pracy św. Maksymiliana Kolbe. 

Możliwość zakupienia pamiątek. Przejście do kościoła parafialnego i pierwszego domu św. 

Maksymiliana Kolbe. Wizyta w kościele Nakamachi poświęconemu pamięci męczenników 

zamęczonych za wiarę w Nagasaki, w tym polskiego jezuity o. Wojciecha Męcińskiego oraz 

pod pomnikiem Tomasza Nishi i 15 męczenników beatyfikowanych oraz kanonizowanych 

przez papieża Jana Pawła II. Wizyta w katedrze w Urakami. Zwiedzanie Muzeum Wybuchu 

Bomby Atomowej i Parku Pokoju. Przejazd do Hongochi. Msza św. Wizyta w muzeum 

o. Maksymiliana Kolbe i w tamtejszej grocie z Lourdes. Możliwość zakupu pamiątek. Kolacja. 

Nocleg. 

 

Dzień 9. 
Unzen – Konagai. Śniadanie. Przejazd autokarem do kościoła na wyspie Iojima i punkt 

widokowy koło latarni morskiej. Wizyta pod figurką Matki Boskiej na skale, niedaleko kościoła 

p.w. św. Franciszka Ksawerego. Przejazd autobusem na wulkan Unzen. Wizyta w tzw. „Piekle 

Unzen”, miejscu męczeństwa katolików w XVII w. Msza św. Przejazd do Konagai do polskich 

Sióstr Rycerstwa Niepokalanej. Obiad. Wizyta na grobach polskich franciszkanów przybyłych 

do Japonii z o. Maksymilianem Kolbe lub później. Wizyta w kaplicy przy głównej siedzibie 

Sióstr Rycerstwa Niepokalanej. Przejazd do hotelu. Nocleg. 

 

Dzień 10.  
Hiroshima – Osaka. Śniadanie w hotelu. Przejazd i następnie spacer przez Park Pokoju do 

Muzeum Wybuchu Jądrowego. Wizyta w muzeum. Msza św. w dolnej kaplicy Katedry 

Światowego Pokoju w Hiroshimie, którą odwiedził w 1981 r. św. Jan Paweł II. Przejazd do 

Osaki. Czas wolny. Obiad. Przejazd do hotelu. Nocleg. 

 

Dzień 11.  
Tokio – Warszawa. Wczesne śniadanie w hotelu. Przyjazd na lotnisko Narita. Odprawa. Odlot 

do Polski, do Warszawy. Zakończenie pielgrzymki. 

 

Świadczenia: 
• bilety lotnicze na trasie Warszawa – Tokio – Warszawa 

• transfery z i na lotnisko 

• noclegi w hotelach 3*/4* w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami 

• wyżywienie wg programu 

• bilety wstępów do zwiedzanych obiektów 

• bilety na przejazdy pociągami zgodnie z programem 

• przejazdy busem lub autokarem zgodnie z programem 

• opłaty za przewodników lokalnych 

• opieka polskojęzycznego pilota/przewodnika 

• codzienna msza św. 

• opieka duchowa kapłana 

• ubezpieczenie KL i NNW, bagażu i od chorób przewlekłych 

• system Tour Guide 



Cena nie obejmuje: 
• dopłaty do pokoju 1-osobowego  

• napiwków dla obsługi hotelowej, przewodników miejscowych, pilota, kierowcy  

• dodatkowych wycieczek nieuwzględnionych w programie 

• napojów do posiłków 

• wydatków osobistych 

• innych nieopisanych w programie i Świadczeniach 

• dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (płatne w dniu 

podpisania umowy) 

 

Ważne informacje: 
• cena zawiera składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

• organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania w zależności od: pogody, 

kondycji uczestników oraz godzin otwarcia obiektów 

• koszt pielgrzymki może ulec małej korekcie ze względu na niestabilny rynek paliw oraz 

niestabilną sytuację polityczną 

• paszport musi być ważny minimum 1 rok od daty powrotu z wyjazdu i musi posiadać co 

najmniej 2 wolne strony 
 


