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WITAJ 

Mam na imię Magda i jestem pasjonatem gór  

i biegania.  

 

Dlatego też w 2016 roku postanowiłam 

samotnie wybrać się do Japonii, aby stanąć na 

szczycie jednej z najpiękniejszych gór świata, 

wygasłego wulkanu Fuji-San. 

 

Ponieważ mój pobyt w Japonii wzbudza dość 

duże zainteresowanie, postanowiłam  

przygotować przewodnik, który ułatwi także  

i Tobie zorganizowanie wyprawy do Japonii na 

szczyt Fuji-San. 

 

W niniejszym informatorze 

dostaniesz prostą i przejrzystą „instrukcję” jak 

krok po kroku zorganizować całą wyprawę. Dzięki zawartym informacjom  

przygotujesz plan wyjazdu, ogarniesz całą logistykę oraz opracujesz szczegółowy  

budżet. A wszystko bez stresu i tracenia czasu na poszukiwanie niezbędnych  

informacji w internecie.  

 

Gdybyś jednak miał/miała dodatkowe pytania dotyczące organizacji wyjazdu na szczyt

Fuji-San możesz napisać do mnie na: kontakt@magdalenaboczek.com 

 

Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. 

 

Więcej o moich projektach i wyjazdach w góry wysokie i nie tylko przeczytasz na: 

www.magdalenaboczek.com 

 

Z górskimi pozdrowieniami, 

Magdalena Boczek 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:kontakt@magdalenaboczek.com
http://www.magdalenaboczek.com/
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Fuji-San  

Fuji - San (3776 m n.p.m.) najwyższy szczyt Japonii. Góra uważana za jedna z najpiękniejszych gór 

świata. Stratowulkan położony na wyspie Honsiu, w niedalekiej odległości na południowy zachód od 

Tokio. Fuji - San to także jedno z niewielu szczytów na świecie, które zostało wpisane na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO, jako obiekt dziedzictwa kulturowego – święte miejsce i źródło 

artystycznej inspiracji. 

Fuji – San uważane jest za świętą górę i miejsce licznych pielgrzymek. Podczas podejścia na szczyt, 

jak i na samym szczycie wulkanu wybudowano liczne bramy torii i chramy. Warto nadmienić, że 

jeszcze z końcem XIX wieku kobiety miały całkowity zakaz wstępu na ten wulkan. 

Ile czasu planować na wyjazd? 

Wejście na sam wierzchołek wulkanu Fuji – San nie powinno zająć więcej czas niż dwa dni, biorąc 

pod uwagę podejście u podnóża góry. Istnieje możliwość podjazdu autobusem drogą asfaltową do 

piątej stacji na wysokości 2 300,00 m n.p.m., skąd już nie całe tysiąc metrów dzieli nas od samego 

szczytu. W takim przypadku wejście na wulkan Fuji-San nie zajmuje więcej niż jeden dzień.   

W trakcie pobytu w Japonii warto także zobaczyć coś więcej oprócz samego wulkanu Fuji-San. 

Japonia ma wiele atrakcji do zaoferowania i zapewne każdy coś wybierze dla siebie. Dlatego też 

warto zaplanować sobie kilka dni na dodatkowe zwiedzanie. 

Dojazd z Polski  

Samolot 

Od kilku lat z Polski można bezpośrednio dostać się do Tokio, bez międzylądowania. Lot do Japonii 

trwa 12 godzin, a same ceny biletów lotniczych zdarza się, że nie przekraczają 2 000,00 zł.   

W Tokio znajdują się dwa lotniska, na których lądują samoloty linii międzynarodowych i jest to 

lotnisko Haneda oraz lotnisko Narita. Przejazd do Centrum Tokio (Dworzec Główny-Shinjuku 

Station) z lotniska Haneda trwa ok. 50 minut i kosztuje 200 JPY. Czas przejazdu autobusem  

z lotniska Haneda do Lotniska Narita trwa 75 minut i kosztuje 3 000 JPY. Podczas mojego pobytu 

koszt przejazdu z Centrum Tokio (Shinjuku) na lotnisko Haneda wynosił ok. 1230 JPY. 

Istnieje możliwość skorzystania z transportu kolejowego, który jest znacznie tańszy od taksówki.  

Z portu lotniczego Haneda odjeżdżają pociągi linii kolejowej Tokyo Monrail oraz Keihin Kyoko 

Railway (Keikyu).  

Decydując się na przejazd taksówką z lotniska Haneda należy liczyć się z kosztem wysokości 6 000 

JPY. 

Autobus  

Można przedostać się tuż u podnóża góry Fuji-San autobusem bezpośrednio z samego lotniska.  
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Podczas mojego wyjazdu przebyłam drogę autobusem z lotniska Haneda bezpośrednio do 

miejscowości Fujiyoshida, gdzie odjeżdżają autobusy do 5 stacji na Fuji, czyli na wysokość 2300 m 

n.p.m. Koszt przejazdu do miejscowości Fujiyoshida wynosi ok. 2470 JPY (informacja z 2016 roku). 

Koszt przejazdu do 5 stacji na Fuji wynosi ok. 2000 JPY. 

Transport na miejscu 

Autobus 

Transport autobusowy w Japonii jest dość dobrze rozwinięty, a jego koszt nie jest tak wysoki jak  

w przypadku przejazdu transportem kolejowym. Autobusy są punktualne, klimatyzowane oraz mają 

wysoki standard. 

Ceny kształtują się dość różnie, zarówno w zależności od rodzaju przewoźnika jak i trasy przejazdu. 

Dla przykładu przejazd z Tokio do Kioto może wynosić od 1500 JPY do 8 000 JPY. 

Pociąg 

Szybka kolej w Japonii to dość popularny środek transportu, jednak bardzo kosztowny. Zaletą 

przemawiającą za adekwatnością ceny jest czas podróży. 

Decydując się na przejazd szybkim pociągiem (shinkansen, nozom) i należy liczyć się z kosztem 

przejazdu rzędu np. z Tokio do Hiroshimy ok 400 zł (5 godz. Jazdy, ok. 700 km). 

Istnieje możliwość ograniczenia kosztów podróży pociągiem poprzez nabycie karnetu Japan Rail 

Pass na usługi linii JR. Karnety są 7, 14 i 21 dniowe. Cena karnety zależy od klasy pociągu.  

Na pociągi zwykłe i pośpieszne cena karnetu, w zależności od dni obowiązywania, waha się od 900 

zł do 1900 zł. W przypadku pociągów ekspresowych (shinkansen, nozom) koszt karnetu jest wyższy 

i w zależności od dni obowiązywania wynosi od 1200 zł do 2600 zł. 

Metro 

Metro to zdecydowanie najlepszy środek transportu do poruszania się po Tokio. Obsługiwane jest 

przez dwóch przewoźników: Toei Subway oraz Tokyo Metro i obejmuje 13 linii metra o łącznej 

długości ok. 312 km. Bilet do metra kupuje się przed wejściem na peron w odpowiednich 

samoobsługowych punktach, a jego koszt uzależniony jest od długości trasy przejazdu. Koszt 

przejazdu na odcinku do 6 km wynosi ok 200 JPY, natomiast w przypadku maksymalnego dystansu 

podróży (40 km) zapłacimy ok. 300 JPY. 

W celu obniżenia kosztów podróży, warto zapoznać się z możliwością zakupu dziennych biletów 

oraz karty pre-paid Suica lub Pasmo. 

Taksówka 

Taksówka to najdroższy środek transportu w Japonii. Koszt taksówki na lotnisko może wynieść 

nawet 6 000 JPY. Średni koszt przejazdu na trasie 10 km wynosi ok 150 zł. 
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Nocleg 

Hotele/Hostele 

W Tokio, jak i w całym kraju, sieć hoteli i hosteli jest bardzo dobrze rozwinięta. Cena noclegu  

w hostelu, w sali kilkuosobowej wynosi ok. 80 zł. W przypadku hoteli kapsułowych cena ta jest 

nieco wyższa i wynosi ok. 100 zł. 

Decydując się na nocleg w hotelu trzeba liczyć się ze wzrostem cen za dobę o połowę, czyli za pokój 

dwuosobowy będziemy zmuszeni zapłacić ok. 300 zł. 

Podczas mojego pobytu w Japonii koszt noclegu w Tokio (Hostel Ladies 510 – hostel kapsułowy) 

wynosił ok. 1400 JPY za dobę. Natomiast cena za nocleg w miejscowości Fujiyoshida wynosiła  

ok. 1800 JPY. 

Namiot 

W drodze na Fuji istnieje możliwość przenocowania w namiocie. Cena noclegu za namiot, za dobę 

wynosi 500 JPY (informacja z 2016 roku). Pole namiotowe (wysokość 2300 m n.p.m.) stanowi 

fragment wydzielonej trawiastej nawierzchni nieogrodzonej na prywatnej posesji. W cenę noclegu 

wliczona jest możliwość korzystania z toalety, prysznica, dostępu do wody bieżącej oraz korzystania 

z innych pomieszczeń gospodarczych właściciela posesji.  

Formalności 

Wiza 

Bez wizy można wjechać do Japonii na 90 dni w celach turystycznych oraz w ramach wyjazdów 

służbowych. W przypadku wyjazdu do Japonii w celach zarobkowych wiza jest już wymagana.  

Do Japonii nie można wwozić żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym mięsa oraz owoców  

i roślin. Warto przed wyjazdem zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  

Zezwolenie i opłaty wejścia do parku 

Nie ma obowiązku jakichkolwiek opłat związanych z możliwością wspinania. Nie ma też obowiązku 

zgłaszania naszego wyjścia do góry komukolwiek. 

Kwestie bezpieczeństwa 

Na co uważać 

Japonia uważana jest za jedno z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Praktycznie brak jest  

w Japonii pospolitej przestępczości, a sami Japończycy nie są nachalni i natrętni. Ja czułam się 

naprawdę bezpiecznie. 
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Zdrowie 

Wybierając się do Japonii nie ma obowiązku posiadania szczepień, jednak podobnie jak w przypadku 

innych krajów zaleca się profilaktyczne szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy, wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu A i B, duru brzusznemu oraz przeciwko wściekliźnie.  

Osoby przeziębione, w szczególności z objawami choroby związanej z układem oddechowym, 

powinny dość ostrożnie podchodzić do kwestii przebywania w wyższych partiach gór, ze względu na 

możliwość wystąpienia objawów i samego obrzęku płuc. 

Pieniądze, internet i elektryczność 

Pieniądze 

Walutą Japonii jest jen (JPY – jen japoński). Na dzień przygotowania informatora koszt 100 JPY  

= 3,25 PLN. 

 

Nie ma potrzeby zabierania ze sobą wymienionych złotówek na USD lub EUR. Bez problemu 

wymienimy złotówki na jeny jeszcze w Polsce. 

 

Nie ma najmniejszego problemu z dostępem do bankomatów czy banków. 

Internet 

Japonia to kraj wysoko rozwinięty pod względem technologicznym, stąd nie ma problemu  

z dostępem do sieci bezprzewodowej w hotelach.  

Telefon 

Nie ma problemu z połączeniem telefonicznym. Oczywiście koszty połączeń i przesyłanych 

wiadomości zależą od taryfy operatora. Należy uważać z przesyłaniem danych, ponieważ taki koszt 

może być bardzo wysoki. 

Elektryczność 

Na terenie Japonii napięcie wynosi 110 V i spotkamy wtyczki typu A lub typu B (z dwoma płaskimi 

bolcami). 

Klimat i pogoda 

Klimat 

Na wyspie, na której znajduje się Fuji-San występuje klimat umiarkowany. Na pozostałych dwóch 

wyspach klimat jest podzwrotnikowy lub zwrotnikowy. Pogoda Japonii głównie kształtowana jest 

przez monsumową cyrkulację mas powietrza znad Oceanu Spokojnego, co nadaje klimatowi Japonii 

nadmorski charakter.  

Osoby wybierające się na Fuji-San poza oficjalnym sezonem wspinaczkowym (lipiec-sierpień) 

muszą liczyć się w kopule szczytowej wulkany z pokrywą śnieżną. Natomiast wybierając się zimą na 

Fuji należy spodziewać się opadu śniegu i ujemnych temperatur. 
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Sezon i pogoda 

Oficjalny sezon wspinaczkowy na Fuji – San trwa od lipca do sierpnia, co nie oznacza, że na ten 

wulkan nie można się wspinać przez cały rok.  

Decydując się na opcję wejścia na Fuji poza sezonem, należy liczyć się z wystąpieniem pokrywy 

śnieżnej tuż pod samym szczytem. 

Ludzie, kultura, zwyczaje, języki, kuchnia 

Język 

Głównie japoński i rzadko można spotkać Japończyka mówiącego po angielsku. Nie stanowi to 

jednak żadnej bariery w komunikacji, bowiem w miejscowościach oprócz napisów w języku 

japońskim, napotkamy także ich odpowiedniki pisane literami łacińskimi. Poza tym Japończycy to 

naprawdę otwarty naród i wielokrotnie skłonny do pomocy, nawet mimo występującej bariery 

językowej.   

Kultura 

Religią dominującą w Japonii jest buddyzm, co powoduje, że Japończycy są wyjątkowo spokojni  

i opanowani. Nie ma żadnych barier kulturowych podczas podróży po tym kraju, także dla kobiet. 

Ponadto Japonia uważana jest za jedno z najbezpieczniejszych krajów świata. 

Ludzie 

Mimo, iż wydawać by się mogło, że Japończycy to naród chłodny i zamknięty w sobie, to jednak 

wielokrotnie służą pomocą. Charakterystyczna cechą Japończyków są gesty grzecznościowe, w tym 

ukłony oraz obowiązek zdejmowania obuwia przy przekraczaniu progu domów, hosteli i hoteli.   

Kuchnia 

Będąc w Japonii warto spróbować sushi lub innych zakąsek przygotowywanych z surowych ryb. 

Poza tym kuchnia japońska oparta jest głównie na rybach, warzywach i owocach morza.  

W restauracjach spotyka się ruchome blaty, gdzie można samemu przygotować sobie dania. Dość 

popularnym rozwiązaniem są chińskie, tajskie i koreańskie knajpki, gdzie przed każdą z nich na 

wystawie wyeksponowane są zdjęcia potraw lub ich plastikowe odpowiedniki. Dzięki temu od razu 

widać jak wygląda potrawa i co zawiera. 

Tanim rozwiązaniem może być zakup gotowego dania składającego się z ryżu, ryb lub mięsa oraz 

warzyw, które można kupić bez problemu w sklepach typu 7/11. Co ciekawe w sklepach dostępne są 

stoliki i mikrofalówki, gdzie od razu można danie odgrzać i skonsumować. Cena takiego zestawu nie 

przekracza kwoty 20 zł. 

Co warto zobaczyć? 

Podczas krótkiego pobytu w Japonii, oprócz wejścia na wulkan Fuji-San, warto choć trochę 

pospacerować po jednej z największym aglomeracji miejskich świata, stolicy Japonii, miasta Tokio. 

Gwar, zatłoczone przejścia uliczne, wysokie biurowce oraz kolorowe i głośne bilbordy to cechy 
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rozpoznawcze tego miejsca, które od razu rzucają się w oczy podczas pierwszego kontaktu  

z miastem. Poniżej przedstawiam absolutne minimum z tego co warto zobaczyć podczas pobytu  

w Tokio. 

Tokio 

Pałac Cesarski z pięknymi ogrodami cesarskimi. Pałac udostępniany jest turystycznie zaledwie dwa 

razy w roku. Na co dzień można podziwiać go zaledwie z daleka. Warto odwiedzić przepiękne 

ogrody z licznymi strumyczkami i mostkami. Dzielnica Shinjuku, najbardziej ruchliwa część miasta 

z olbrzymim dworcem kolejowo – autobusowym. Znajdują się tutaj jedne z najwyższych budynków 

Japonii oraz liczne sklepy i restauracje. Ulice są bardzo głośne i kolorowe. Ginza, jedna  

z najbogatszych dzielnic świata z licznymi drogimi butikami i luksusowymi domami mody. 

Skrzyżowanie Shibuya, najbardziej ruchliwa część miasta Tokio. 

Fuji-San – wejście na szczyt 

Na wulkanie Fuji-San zostało wytyczonych kilkanaście tras podejścia, większość z nich łączy się na 

wysokości 5 stacji – 2300 m n.p.m. W tej części poradnika opisuję podejście na Fuji-San od strony 

miejscowości Fujiyoshida, położonej u podnóża wulkanu. Jest to szlak, którym sama podchodziłam 

do 5 stacji oraz dalej na sam szczyt wulkanu Fuji. 

5’ stacja – 2300 m n.p.m.  

Trasa z miasta Fujiyoshida wiedzie przez gęsty liściasty las, ciągnący się aż do wysokości 2300 m 

n.p.m., gdzie zlokalizowana jest 5 stacja. 

Na samym początku trasy wzdłuż alei kamiennych figurek, zlokalizowana jest świątynia Kitaguchi 

Hongū Fuji Sengen Jinja, poświęcona bóstwu z góry Fuji-San. Świątynia została wybudowana w 788 

roku i została przebudowana w XVII wieku. Obok świątyni głównej znajduje się także świątynia 

poświęcona bóstwu Takeda Shingen z XVI wieku i sporej wielkości charakterystyczne czerwone 

torii, regularnie odnawiane co 60 lat w „rok Fuji”. Ponadto można tutaj znaleźć lokalne muzeum 

historii z przeszłości Fujiyoshidy oraz dość sporej wielkości market, gdzie można zakupić lokalne 

pamiątki. 

Cała trasa wiodąca do 5 stacji prowadzi przez stacje pośrednie z początku dość szeroką asfaltową 

drogą, a następnie ubitym szlakiem wśród korzeni i niewielkich wąwozów. Po drodze mijamy liczne 

pozostałości dawnych drewnianych budowli, świadczących o popularności szczytu wśród 

pielgrzymów, figurki bóstw, mniejsze bramy torii lub przybrane fragmentami materiału drzewa. Cały 

szlak jest dość dobrze widoczny i oznakowany.  

Na wysokości 2300 m n.p.m. położona jest 5 stacja, gdzie kończy się droga asfaltowa podjazdowa,  

a zaczyna szlak podejścia na sam szczyt Fuji-San. W tym miejscu znajdują się kilkupiętrowe hotele, 

restauracje, kafejki i taras widokowy. Można do tego miejsca podjechać nie tylko autobusem, ale 

także prywatnym samochodem. 

Podążając dalej w lewą stronę trafiamy w odległości niecałego kilometra na niewielkich rozmiarów 

zabudowę, gdzie można wynająć nocleg, skorzystać z sanitariatów lub rozbić namiot.  
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Wejście na szczyt Fuji-San -  3776 m n.p.m. 

Podejście pod szczyt nie jest trudne. Z początku prowadzi sporą szutrową ścieżką, następnie 

fragmentami przechodzi w skalne odcinki zastygłej lawy, gdzie dla bezpieczeństwa zostały 

zamontowane łańcuchy i barierki. 

Po drodze mijamy kilka stacji (4 stacje numery od 6 do 8) z licznymi budynkami, gdzie w sezonie 

kwitnie lokalny handel nie tylko związany z pamiątkami, ale także otwarte są restauracje i miejsca 

noclegowe. Poza sezonem stacje świecą pustkami.  

Tuż przy samym szczycie mijamy bramę torii oraz niewielkie kamienne podejście  

z dwoma białymi posągami. Na szczycie mijamy kilka zabudowań oraz okrążając krater wulkanu 

przechodzimy przez rozstawione bramy torii. 

Informacje dodatkowe 

Hostele kapsułowe 

Hostele z charakterystycznymi kapsułami do spania w oddzielnym sypialnym pomieszczeniu. Często 

kapsuły są zasłaniane kotarami, a we wnętrzu posiadają telewizor, budzik, zestaw słuchawkowy  

i szereg gniazdek. Poza tym w samym hostelu obowiązują oddzielne stroje w postaci kimona oraz 

zestawu ręczników, które wymieniane są codziennie. Na terenie hostelu niejednokrotnie obowiązuje 

system zamykanych szafek, gdzie przetrzymywane są rzeczy osobiste.  

Mochi 

Japońskie słodycze w postaci kluski lepionej z mąki ryżowej, wewnątrz nadziewane słodka masą  

z czerwonej fasoli. Mochi dostępne jest w każdym sklepie i przez Japończyków potocznie nazywane 

jest japan food.  

Przydatne adresy i strony internetowe 

Fujiyoshida Tourist Information Center (dworzec autobusowy) 

Machiko Kanda – www.fujioshida.net  e-mail: ftis@mfi.or.jp 

Polecane strony internetowe 

Oficjalna strona o Fuji-San  

http://www.fujisan-climb.jp/en/index.html 

Polecam pobrać i zapoznać się z materiałami dodatkowymi zamieszczonymi pod ebookiem,  

w których znajdują się m.in. mapy Fuji i plan miasta Tokio.  

 

http://fujiyoshida.net/
mailto:ftis@mfi.or.jp
http://www.fujisan-climb.jp/en/index.html
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Spotkajmy się online 

 

 

 

 

 

 www.magdalenaboczek.com 

 

 

 

 

Facebook - Magdalena Boczek 

 

 

 

 

Twitter - @geotramper 

 

 

 

 

Instagram - @geotramper 

 

 

 

 

Google + Magdalena Boczek 

 

 

 

 

You Tube - Magdalena Boczek 

 

 

 

 

Flickr- Magdalena Boczek 

 

http://www.magdalenaboczek.com/
https://pl-pl.facebook.com/pages/Geo-tramper/200214490022943
https://twitter.com/GEOTRAMPER
https://www.instagram.com/geotramper/
https://plus.google.com/+MagdalenaBoczek
https://www.youtube.com/channel/UCRolEHc8TrbzxTWYgmqFjcQ
https://www.flickr.com/photos/magdalenaboczek/albums

