
10 rad - Jak se neztratit
JAPONSKO

+420 737 854 302, +420 228 226 302   |   japonsko@ckgo2.cz   |   www.dovolena-japonsko-go2.cz



10 rad - Jak se neztratit v Japonsku
CK Go2 - z dílny specialistů z Japonsko

+420 737 854 302, +420 228 226 302   |   japonsko@ckgo2.cz   |   www.dovolena-japonsko-go2.cz

Než vyrazíte do ulic, naplánujte si, co chcete vidět a zjistěte si, jak se na vybraná místa dostat (například
jména nejbližších zastávek metra). Pozor - většina ulic v Japonsku nemá názvy.

Všímejte si objektů v okolí, které Vám pomohou najít cestu zpět. Alespoň poblíž Vašeho hotelu a
nejbližší stanice metra či autobusu.

Velkým pomocníkem, pokud bloudíte, jsou Google Maps. Již na letišti si můžete pronajmout přenosný
Wi-Fi router, který v takových chvílích přijde vhod.

Pokud nemáte Wi-Fi router, ale vlastníte chytrý telefon, najděte nejbližší konbini večerku, většinou mají
Wi-Fi hotspot. Kombini jsou obchody, které na malé ploše nabízí spoustu zboží a najdete je téměř na
každém rohu. Nejznámější řetězce jsou 7-Eleven, Lawson a FamilyMart.

Vždy u sebe noste papírovou mapu - na rozdíl od techniky nikdy neselže.

Japonsko je turisticky přívětivá země, a tak se nemusíte obávat rozsypaného čaje
místo ukazatelů směru. Všechny vlakové i autobusové stanice jsou přehledně
označeny ekvivalentem v latince a obecně je v nich jednoduché se zorientovat. 

To platí i pro pohyb po městě, kde jsou ukazatele a mapy umístěné skoro na každém
rohu. Vyzvedněte si na nádraží či na letišti mapu města pro Vaši snadnou orientaci. 
V případě nouze se také domluvíte jednoduchou angličtinou. Japonci jsou velmi
ochotní a budou se Vám snažit pomoct.

Na cestu se můžete zkusit zeptat kolemjdoucích. Japonci však nemluví anglicky příliš dobře a někteří se
pouze stydí. Jsou však velmi ochotní a budou se snažit Vám pomoct.

Noste u sebe malou konverzační příručku japonštiny.

Pokud potřebujete infocentrum, najdete ho u větších vlakových stanic.

V hustě obydlených nebo turistických místech stačí následovat proud lidí. Dovedou Vás buď ke stanici
metra nebo k památce.

Pokud vše selže, vždy si můžete přivolat taxi a nechat se odvézt na místo, které znáte.


