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Pokud chcete procestovat celé Japonsko, nebo chcete jet do vzdálenějších míst,
využívejte rychlovlaků šinkansen, které jezdí na minutu přesně a cesta s nimi je
jedinečným zážitkem.

Zařiďte si JR Pass, jež je jakousi permanentkou na veškeré dopravní spoje včetně
šinkansenů od společnosti Japan Railways. Zažádat o JR Pass musíte ještě před
cestou do Japonska. Pas bude připraven k vyzvednutí na letišti po předložení
voucheru.

Stáhněte si vlakovou aplikaci Hyperdia (můžete zkusit i jinou), která je pro zahraniční cestovatele jako
dar z nebes. Aplikace je prvních 30 dní zdarma a ukáže Vám v angličtině vše potřebné, co se cestování
vlaky týče. Například časy příjezdů a odjezdů, nástupiště, přesný čas cesty, vzdálenost, vyhledá vhodnou
trasu a zobrazí cenu jízdného.

Pronajměte si kapesní bezdrátový router, známý jako kapesní Wi-Fi, který Vám přijde vhod zejména při
hledání cesty spolu s např. Google maps ve Vašem telefonu. Router si můžete pronajmout a vrátit zpět
na přepážkách telekomunikačních společností, jež se nachází na letištích. Cena za pronájem na jeden
týden začíná na 5.500 jenech.

Na větší vzdálenosti můžete zkusit cestu nočním autobusem. Autobusy bývají sice pomalejší než vlaky,
jsou však velice komfortní (s lůžkovou úpravou) a oproti šinkansenu zaplatíte o tisíce méně.

Pronajměte si kolo. Ve vytížených turistických místech je to výborná volba, vyhnete se tak tlačenicím v
autobusech a při přejezdech mezi památkami si skvěle zasportujete.

Nebojte se využít služeb vozů taxi. Taxíky najdete před většími vlakovými stanicemi nebo si ho můžete
přivolat na ulici. Cena za kilometr je v průměru podobná našim cenám. Pozor! Po zaplacení Vám řidič
dveře otevře a poté i zavře automaticky. Vyzkoušejte také aplikaci Japan Taxi, abyste se vyhnuli
složitému vysvětlování cílové destinace řidiči.



Ve větších městech, zejména v Tokiu, je pro cestování dobrou volbou metro a městské vlaky JR. Ceny
se pohybují zhruba od 40 Kč výše za jednu jízdu. Nad automaty s jízdenkami jsou umístěné mapky metra,
na kterých je vyznačeno, kolik je potřeba zaplatit do určité zastávky. Pokud si omylem koupíte levnější
jízdenku, v cílové stanici ji můžete ještě před turniketem doplatit.

V menších městech, pokud se Vám nebude chtít šlapat na kole, budete využívat autobusovou dopravu.
Například v Kjótu jízda vychází na zhruba 50 Kč. Po nástupu si ze strojku u dveří vytáhnete lísteček, na
kterém je číslo zóny, na níž nastupujete. Nástupní zóna určuje, kolik bude jízdné stát. Při výstupu
zaplatíte přesnou částku řidiči. Částku vyčtete z tabule nad řidičem.

Pro cestování městskou hromadnou dopravou doporučujeme pořídit si přednabitou kartu, jako je např.
Suica nebo Pasmo. S těmito kartami odpadá zjišťování výše jízdného, či hledání drobných a tak výrazně
ušetříte čas.
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