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Dvě mobilních aplikací, které vám usnadní život v Japonsku! 

Aplikace Hyperdia je pohodlný způsob jak si vyhledávat především vlakové a letecké spoje v Japonsku. 

Doporučujeme si vždy den před odjezdem vyhledat konkrétní spoj a zaznamenat si časy a čísla vlaků, které
plánujete využít. Aplikaci si můžete buď stáhnout z Google Play nebo z App Store, či ji využívat na
internetové stránce - www.hyperdia.com

Aplikace operuje mimo jiné v anglickém jazyce, proto je její používání snadné. Zadáte pouze místo odjezdu
do kolonky “From” a cílovou destinaci do kolonky “To”. Pak si jen navolíte datum a čas odjezdu a kliknutím
na “Search” se Vám zobrazí spoje. 

Abyste měli jistotu, že na Vámi vybraný spoj je pokryt JR Pass (pokud budete používat), odklikněte při
vyhledávání kolonku “Private Railway” a “NOZOMI / MIZUHO / HAYABUSA (SHINKANSEN)”.

HYPERDIDA
"japonský IDOS"

Pro bezproblémovou komunikaci s taxikáři můžete využít šikovnou aplikaci Japan Taxi, která funguje
obdobným způsobem jako světoznámý UBER. 

Aplikace funguje za pomocí internetového připojení a  lze opět stáhnout z Google Play či App Store.
Narozdíl od služby UBER, Japan Taxi sjednocuje klasické, licencované taxikáře, nemusíte se tedy bát, ke
komu nastoupíte. 

V aplikaci nejprve vyplníte své jméno a příjmení, telefonní číslo, platební kartu a poté jednoduše zadáte
místo, kam Vás má ridič odvézt. Aplikace využívá Vaši aktuální polohu pro místo vyzvednutí, tedy začátek
jízdy. Dbejte na to, abyste změnili místo vyzvednutí v případě, že není shodné s Vaší aktuální polohou. 

Díky této aplikaci si můžete jednoduše objednat taxi, kdy právě potřebujete a dopředu uvidíte, kolik Vás
bude cesta zhruba stát. Taktéž se nemusíte obávat možného nedorozumění či jazykové bariéry.

JAPAN TAXI

http://www.hyperdia.com/

