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 אדמה מסעות וטיולים
 בשלכתיפן 

 כולל האי הדרומי קיושול"ארץ השמש העולה" טיול יום  17

 דר' גילי חסקיןבהדרכת 
 

 

         

  
ם 

ד
ק
ו 
ס

ני
 ו
ר
דו

ה 
לי

 ג
ר,

א
פ
י 
ונ

ר
 :

ם
מי

לו
צי

 

פרוש הארכיפלג של יפן. בדידותה של שרשרת האיים הגעשית, בקצה מזרחי של אסיה   

. זהות תרבותית הנבדלת משאר עמי אסיהפשרה ליפנים לבנות המוקפת מים מכל עבר, א  

מסתגרים בארכיפלג  -נפתחים אל העולם וסופגים השפעות תרבותיות, ברצותם  -ברצותם 

שלהם בבידוד מזהיר. הבידוד התרבותי ותנועת המטוטלת בין פתיחות להסתגרות הפכו 

נכונה להטמיע לתוכה את אומה פרגמטית, ה -את יפן לאומה בעלת צביון ייחודי משלה 

 שמרנית ונוקשה, שומרת בקנאות על מסורתה. -המיטב מתרבותם של אחרים, ובה בעת 

ערים מודרניות , נבקר בוקיושו הונשו יםנצא למסע אל לבה של יפן. נטייל ברחבי האי

; נפגוש את הדת היפנית בשלל חדשותלבירות בירות עתיקות נדלג בין  מסורתיים;וכפרים 

להבין את הרוח ומעל הכל ננסה  בודהיסטים, שינטו וזן; נטעם, ניגע ונתרשםמקדשים 

 מודרנית של האומה היפנית. -המיוחדת ששורה על תרבותה הקמאית

 2016 נוב' 10יציאה:   

  2016' נוב 26חזרה:   
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 תכנית הטיול
 טוקיו -אביב תל 1-2ימים 

היתה  16-אליה נגיע למחרת. עד המאה ה (,Tokyoטוקיו )ל( ה )לא ישירהנצא בטיס נוב' 10-11 ו'-ימים ה'

טירה קטנה שנקראה בשם אדו. היה זה השוגון אייאסו טוקוגאווה, שקבע -טוקיו, עיר

אותה כבירתו ובתוך זמן קצר היא הפכה לאחת הערים הגדולות בעולם. ננחת בשעות 

 הערב ונסע למלוננו. לינה בטוקיו. 

Tel Aviv 
Tokyo 

 טוקיו  3-4ימים 

הימים הקרובים יוקדשו לסיורים בטוקיו וסביבתה. נבקר  נוב' 12-13 יום א'-שבת

 יםמקדשבמוזיאון אדו המרתק המספר על תולדות העיר וב

רובע גינזה ב . נטיילסהואסאקהמפורסמים מייג'י ו

 המעצבים ברח' וקו,'הרג התוסס היוקרתי, ברובע הצעירים

וטט באזורי הבילוי של סנדו ועוד. בערבים נש אומוטה

 העיר. בכל הלילות נלון בטוקיו. 

 

 יפוג' – האקונה 5יום 

באזור הממוקמת  ספאעיירת (. זוהי Hakoneהיום נסע אל עיירת הנופש האקונה ) נוב' 14' ביום 

של האקונה. המרתק במוזיאון הפתוח . נצא לסיור מעיינות חמיםגיאותרמי המשופע ב

 הר פוג'יעל צפה נ. ח גדול, פזורים מאות רבות של פסליםבמוזיאון, המשתרע על פני שט

מלון עם אזור בנלון ב. (במידה ומזג האוויר יאפשר זאת) מ' 3,776המתנשא לגובה של 

 מעיינות חמים. 

 

 והאלפים היפנים  הטאקאיאמ 6-7ימים 
חת לרוחב האי הונשו. היום נסע אל הרי האלפים היפנים, שרשרת רכסי הרים הנמת נוב' 15-16ד' -ימים ג'

, ביערות תמ', עשירים בפעילות גיאותרמי 3,000ההרים המתנשאים לגובה של מעל 

עבותים ובשמורות טבע פראיות. נקדיש את הימים הקרובים להרים ולתושביהם. נבקר 

 -(Takayama) האל טאקאיאמיסע בנופי ההרים ונטירת הסמוראים במאטסומוטו ב

ם היפניים המשמשת מרכז למגוון אומנויות ובתיה נשמרו כפי האלפי בחיקעיירה יפיפייה 

עם ההגעה נצא לשוטט בסמטאות בין בתי העץ הציוריים. נלון שנה.  300שהיו לפני 

נמשיך לביקור  .מוזיאון המרכבות המקושטותבונסייר בשוק הבוקר בטאקיאמה ולמחרת 

ו בצורת הבניה נשמרהגדולים מעץ וקש, שבתיו (, Shirakawa) יראקאווהשבכפר 

(, עיר השוכנת לחוף ים יפן Kanazawaנמשיך אל קנזאווה ). העתיקה של כפרי יפן

המוכרת כמרכז לתעשיית משי וקדרות. עם ההגעה נצא לסיור ראשון בעיר השומרת על 

  צביון יפני מסורתי. נלון בקנזאווה.
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 קיוטו -קנזאווה  8יום 
נבקר בקנרוקואן. הגן, שנחשב לאחד משלושת הגנים היפים של ו ווהקנזאהבוקר נסייר ב 'נוב 17' היום 

בתום הסיור, ניסע אל יפן, הוא ביטוי לתפיסת עיצוב הנוף בתרבות היפנית הקלאסית. 

נצא לסיור ראשון בעיר  שנה. 1100במשך (, אשר שימשה כבירת הקיסרות Kyoto)קיוטו 

 . נלון בקיוטו.ובערב נהנה מקבלת פנים יפנית מרגשת )טעון אישור(

 
 

 

 קיוטו 9יום 

, טירת ניג'ונקדיש את היום לסיורים בקיוטו. נבקר ב 'נוב 18' יום ו

של  מקדש המוזהבטוקאגאווה, ב ששימשה למגורי השוגון

, במקדש ובו גן האבנים ריואנג'י, בשוק נישיקי ינקאקוג'יק

 . ועוד ובתי התה של גיוןישות ירובע הגב

 נהנה מהופעה של גיישה )טעון אישור(. נלון בקיוטו. בערב, 

 

 ונארה אוסקה – קיוטו 10-11ימים 
 בירהכ 710(, עיר שנקבעה בשנת Nara) נארהלביקור בסע ננשלים את הסיורים בקיוטו ו נוב' 19-20 יום א'-שבת

. העיר משקפת את העושר והעוצמה הרבה שרכשו מסדרי הראשונה של יפן )הקבועה(

בנין העץ הגדול בעולם  - מקדש טודאיג'יזירים הבודהיסטים ביפן. נסייר בנארה כולל הנ

 באוסקה. נלון בערב נצא לסיור באזור הבילויים התוסס  ביותר ביפן.ובו הבודהא הגדול 

(Osaka). 

 

 
 

12-13ימים   הירושימה ומיאג'ימה -אוסקה ונארה  

פארק השלום ר ב(. נבקHiroshimaשימה )אל הירונסע  נוב' 21-22ג' -ימים ב'

מוזיאון שהוקם בעקבות הטלת פצצת האטום על העיר וב

 ג'ימהאבאי מי. נמשיך לטיול היבמלחמת העולם השני

(Miyajima,) מראות הנוף היפים שלושת הנחשב לאחד מ

נטייל ברחבי האי ונבקר במקדש הצף על המים  פן.יב

ל ההצלחה בחברת הצבאים הרבים החיים בו. נלמד ע

המכוניות של מזדה )מותנה בקבלת אישור הכלכלית הגדולה של יפן דרך הביקור במפעל 

בלילה הראשון נלון בהירושימה ובמשנהו ניסע ללינה באי הדרומי קיושו  .המפעל(

(Kyushu.) 
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 מרחבי קיושו 14-16ימים 

מל נגסאקי בקצה המערבי של האי שימש לאי קיושו משקל רב בהיסטוריה היפנית. נ נוב' 23-25ו' -ימים ד'

צוהר לעולם הרחב עת יפן הייתה סגורה בפני המערב. בימים הקרובים נצא לתור את 

טייל נ נסייר בין מעיינות חמים ייחודיים, שתיירים מעטים מגיעים אליו. נפלאות קיושו

הגדולים יפן ומהרי הגעש הגדול בהפעיל וגעש הלוע הר נצפה אל היב, מרמפותל ובקניון 

 . בפוקואוקה התוססתסיים את הטיול נונהנה ממופע פולקלור מקומי. בעולם 

 נלון בפוקאוקה.

 

 תל אביב -סיאול  -קיושו  17יום 

הבוקר נפרד מהאי קיושו ומיפן ונסע לשדה התעופה בפוקואוקה, ממנו נצא בטיסה דרך  נוב' 26שבת 

 Kyushu  בשעות הערב. 17-סיאול לתל אביב. נחיתה בארץ צפויה ביום ה
Seol 
Tel Aviv 
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 תנאים ומחירים
 מחיר הטיול )לאדם בחדר זוגי(

 דולר 6,540 מחיר לאדם בחדר זוגי

 דולר 455 מסי  נמל

 דולר 6,945 סה"כ

 המחיר כולל
  )ק כמפורט ב"מחיר הטיול" לעיל. ומסי נמל והיטלי דלבקוריאן איירליינס טיסות בינלאומיות )לא ישירות 

  במהלך הטיול תשולב לינה בסגנון מסורתי )לינה על גבי פוטונים בחדרים עם *4לינה: בבתי מלון .

 שירותים צמודים(

 ארוחות נוספות. 7-בוקר לאורך כל הטיול ו וחותכלכלה: אר 

 ת(בתחבורה ציבורייבוצעו )סיורי הערב  התחבורה: אוטובוס ממוזג ורכבת מהיר 

 הדרכה: מדריך מצוות "אדמה מסעות וטיולים" ומלווים מקומיים דוברי אנגלית 

 .דמי כניסה: לאתרים המפורטים בתכנית 

 ועוד מפעל מכוניות ,פעילויות מיוחדות הטעונות אישור: טקס תה, הופעה של גיישה, קבלת פנים יפנית 

  ערכות שמע 

 .תשר לנותני השירותים השונים 

 המחיר אינו כולל
 דולר 1,195חיד בחדר בסך תוספת לי 

 .אשרות כניסה:  לא נדרשת אשרת כניסה ליפן 

 הביטוח הוא חובה! החברה אינה אחראית לכל  על הנוסע לעשות ביטוח בריאות ומטען.רפואי:  ביטוח

 הלך הטיול )ראה בנוסף הערות מיוחדות להלן(.נזק שייגרם למטייל במ

 הערות מיוחדות
 טיול טעון אישור, אנו נעשה כל מאמץ להבטיח את קיומן. קיום חלק מהפעילויות הכלולות ב 

  .החדרים ביפן קטנים מהמקובל במערב. חדרי היחיד אינם חדרים זוגיים לשימוש יחיד 

 הנם בעלי שתי מיטות צמודותמרבית החדרים הזוגיים 

  רטבפ ברחבי יפן ובקיוטו שוניםמבוקשת מאוד וקיים עומס חריג השנה בבתי מלון השלכת תקופת .

 ר.מחוץ לעי ןייתכן ונשתמש במלועל מנת לשמור על רמת מלונות טובה, בהתאם לכך 

 בבתי מלון רבים ביפן אין שירותי סבלות 

 
 .לתכנית זועל הטיול חלים התנאים המפורטים ב"דף תנאים כלליים לטיולי אדמה מסעות וטיולים" המצורף 

 .בתנאים הכלליים אלו המפורטיםבכל מקרה של סתירה גוברים התנאים המפורטים כאן על 

 


