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הטיול . משלבת תרבות עתיקת יומין עם הטכנולוגיה המתקדמת בעולם ,ארץ השמש העולה, יפן
י 'עובר דרך נופים געשיים בהר פוג, והמרכז הכלכלי והתרבותי של יפן מתחיל בטוקיו בירת יפן 

  . גנים מסורתיים ומקדשי זן,  נושמורת האקו
  

 ,הטיול מכסה חלקים מגוונים של יפן. יפנית דוברת עבריתומובילה אותו מדריכה  הטיול מקיף ומעמיק
, הכפרים ,הנוף, אלא גם את הטבע, תוך הקפדה להציג לא רק את האתרים התרבותיים וההיסטוריים

 .יום-וחיי היום

למקובל  המשתתפים ידרשו למאמץ מעבר. הטיול אינטנסיבי ביותר ומיועד לקבוצה קטנה ואיכותית
הרכבת למקומות  נשיאת התיקים בין תחנות, הליכה של מספר קילומטרים ביום ":רגיל"בטיול מאורגן 

 .ביפן ובעיקר התנהגות מנומסת למופת כנהוג, משמעת עצמית ויכולת הקשבה, הלינה

 ,במלואה בתום הטיול המשתתפים ירגישו שאכן חוו את החוויה היפנית
  .והכירו לעומק את הנופים והאתרים שעיצבו את התרבות היפנית

  
  מסלול הטיול

  טוקיו -תל אביב  2-1ימים 
של  כלכליוה תרבותיהמרכז הבירת יפן ובטוקיו  אחר הצהרייםלמחרת  נחיתה, טיסה מתל אביב ליפן 

מפרץ על גדות , שהוא האי הראשי של יפן הונשו איטוקיו ממוקמת בחופו המזרחי של ה. מדינהה
הומה  כבישיםמערכת , אלפי שלטי נאון זוהרים, טוקיו בעלת גורדי שחקים רבים ומתקדמים. טוקיו

  .תחתית מפותחת רכבתו תחבורההמלאה כל הזמן ב
נסייר "). הטוקיו("האזור העמוס ביותר בטוקיו ,  Shinjuku – לאחר התארגנות במלון נצא לסיור ב

קיו לתצפית אל הכרך העצום המשתרע מאופק ונעלה לבניין המטרופולין של טובאזור בנייני הכרך 
כמו שכל יפני שכיר נוהג לעשות אחרי יום , נחגוג את הערב הראשון ביפן בפאב יפני מסורתי . לאופק

  .עבודה ארוך
  טוקיו: לינה

  
  טוקיו 3יום 

אזור , Ueno –לסיור ב נמשיך . Senso – Jiהעממי בו נמצא מקדש  Asakusaבבוקר נבקר ברובע 
נמשיך אל . Ame- Yokoונסתובב בשוק הססגוני , ששומר על מעט מאווירת טוקיו הישנה

Akihabara ,האזור האלקטרוני של טוקיו בו חנויות גדושות במוצרי האלקטרוניקה החדישים ביותר .
נציץ . Kokyoיסר בדרכינו לארמון הק, אזור הקניות הותיק של טוקיו,  Ginzaנמשיך ונחצה את רובע 

אזור הבילוי החדש ,  Odaiba -לקראת ערב נסע ל). לא ניתן להיכנס לארמון(דרך אחד משעריו 
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ללא נהג אנושי נחצה את האזור הזה ברכבת עתידנית ממוחשבת . שהוקם קרוב לשפת הים
Yurikamome.  

  טוקיו: לינה
  

  ניקו  4יום 
שוק הדגים הגדול ביותר ביפן וכנראה הגדול ,  Tsukijiנשכים מוקדם בבוקר וניסע לשוק הדגים 

נתרשם מהכמות העצומה של דגי הטונה הענקיים הנמכרים במכירות פומביות ונסתובב בין . בעולם
נצא לאחר ארוחת הבוקר במלון . דוכנים המציעים מגוון מדהים של דגים ושלל יצורי ים אחרים

. Tokugawaשים לזכר מייסד השוגונים בנסיעה בהרים אל ניקו עיר שבה מוזוליאום ומכלול מקד
  .Toshogu נבקר במקדש 

  ).צימר מערבי(  Oku – Nikko: לינה
  

  מאצושימה -ניקו  5יום 
בין הרים גבוהים ומפלים רבים , שמורת טבע הממוקמת בגובה רב ,   Oku Nikko - בבוקר נבקר ב

צ "אחה. ונהנה מנופים יפים נבקר בכמה מהיפים מהמפלים הרבים שבניקו. והאגם הגבוה ביותר ביפן
  . ושימהאצמניסע ברכבת מהירה אל ו,  Iroha – Zaka, נרד אל ניקו דרך כביש נופי מפותל למדי 

  מאצושימה: לינה
  
  

  
  

  
  האקונה – מאצושימה 6יום 

 260-היא עיירה השוכנת בחלק הצפוני של יפן לחופו של מפרץ יפהפה שבו מפוזרים כ מאצושימה
שנוצר , Sanriku - / Kaiganהוא קצהו הדרומי של חוף ריאס אופייני   מאצושימהמפרץ . איים קטנים

 מראה האיים במפרץ נמנה על אחד. מעמקים שהוצפו ויצרו מפרצים רבים ואיים סמוכים לחוף
 . של יפן " היפים שלושת הנופים"מ

 ה כוח רבשהחזיק, Date  המנציחים את משפחת, Godai-do-ו Zuigan-ji במקדשים בבוקר נבקר
 בבית הקיט היפה ) maccha(נשתה תה ירוק מסורתי . על השלטונות בימי הביניים והשפעה רבה
Kanran-tei ונשוטט ברגל על , אחר הצהריים נשוט בין האיים בסירה. שבנתה המשפחה לשפת הים

  .אל האקונהבסוף היום נסע ברכבת המהירה .Oshimaהאי 
  האקונה: לינה

  
  וטוקי – נההאקו 7יום 

. הנובעים סביבה) מעיינות חמים( Onsenאזור געשי קרוב לטוקיו ובו העיירה המפורסמת , האקונה 
 במוזיאון הפתוח לפיסול מודרני בינלאומי נבקר. י'מאזור זה יש תצפיות נהדרות לעבר הר פוג

Chokokuno Mori . נטפס ברכבל אלOwakudani , שם פורצים גיזרים ונובעים מעיינות חמים
תחנת , Hakone Sekisho - נבקר ב. ונחצה אותו בשייט, Ashino – Koנרד אל אגם , תיים גופר

נלך קטע דרך קצר ויפה בדרך עתיקה . מעבר על הדרך הראשית העתיקה שחיברה את טוקיו לקיוטו
  .נסע חזרה לטוקיו. זו

  טוקיו: לינה
  

  וקו'י גנאר –טוקיו  8יום 

המוזיאון . חשב בין המוזיאונים הטובים ביותר בטוקיושנ,  Edo – Tokyoבבוקר נבקר במוזיאון 
, ובו אוסף מרשים של פריטי אומנות וממצאים היסטוריים וארכיאולוגיים, מוקדש להיסטוריה של טוקיו

, Akihabara -נסע ל. מודלים מדויקים ותצוגות מרתקות הממחישים את אוירת העיר בתקופות שונות
מלא בחנויות גדושות במוצרי האלקטרוניקה האחרונים והחדישים רחוב , האזור האלקטרוני של טוקיו

  .וקו'צ ניסע לנראי ג"אחה. ביותר
  ).בית עתיק שמור,  בית הארחה יפני(וקו 'נראי ג: לינה

  
  יאמהאקאט - מוטו אצומ 9יום 

בעיירה . Kyu-Nakasendu, וקו היא עיירת אכסניות דרך שישבה על הדרך הראשית העתיקה'נראי ג
בבוקר נשוטט . תיקים שנשתמרו ומשרים אווירה מיוחדת בעיירה הממוקמת על דרך עתיקהמבנים ע

ומוטו הנחשבת צשמעליה מתנוססת טירת מומוטו צמאעיר ל נצא בנסיעהכ  "בעיירה היפיפיה הזו ואח
, Wasabiחוות גידול  אל, נמשיך בנסיעה בדרך נופית בתוך האלפים היפנים .אחת היפות ביפן

נאכל ארוחת צהריים מגוונת עם מנות מתובלות בוסאבי טרי טרי ונשוטט בחוה . ביפן הגדולה ביותר
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שם , Oku – Hida – onsen – Kyoלקראת סוף היום נסע לקבוצת המעיינות החמים . הכפרית היפה
  .יאמהאקאנמשיך בנסיעה אל העיירה ט .נתרחץ באמבטיה פתוחה תחת כיפת השמיים

  יאמהאקאט: לינה
  
  
  
  

  
  קיאמהט 10יום 

כפר ציורי נחבא בין ההרים ממערב לאזור , Shirakawa-goניסע בדרך עטורת צבעי שלכת אל  
, נסייר בסמטאות הציוריות של הכפר ונבקר באחד הבתים המסורתיים היחודיים לסביבה. האלפים

  .Gassho-zukuriהמכונים 
  יאמהאקאט: לינה

  
  נאגויה –טקיאמה  11יום 

נמוכי , וכולה בנויה מבתי עץ כהה, חוצה נהרטקיאמה שאותה  יורית עיירה המקסימה והצנסייר ב
 את שסיפקו לערים הגדולות, התפרסמה באומני העץ שלה Takayamaבתקופות הקדומות . קומה

השתמרו , "הקטנה קיוטו"המכונה , בעיירה העתיקה. ריהוט וגילוף בעץ, שרותיהם ומומחיותם בבנין
 ומוזיאונים רבים המייצגים את המלאכה והפולקלור של, הבינייםישנים רבים מימי  רחובות ובתים

. מטר 3,000ביום בהיר ניתן לצפות אל פסגות צפון האלפים היפניים שגובהם מעל . והאזור העיירה
ובבית מלאכה של אחד  נבקר במוזיאון המרכבות, לאחר מכן. Miyagawaנבקר בשוק הבוקר של 

  .לקראת ערב נסע למלון בעיר נאגויה. שלמותם מימי הבינייםונשוטט ברחובות השמורים ב האומנים
 נאגויה: לינה

  

  ימה'מיאג –נאגויה  12יום 
  .Toyota –מכוניות המפעל של חברת בבבוקר נבקר 

משכנם של אלי השינטו על פי האמונה , Miyajima אחרי הצהרים נסע ונשוט במעבורת אל האי 
  ".יפן היפים של פיםשלושת הנו"נחשב אחד מ Miyajima .המקומית

  ימה'מיאג: לינה
  

  אוסקה -  הירושימה –ימה 'מיאג 13יום 

ובשער הכניסה הענק שלו הניצב בתוך  Itsukushima-jinjaנסייר באי המקודש הידוע במקדש הצף  
הסיור נתקל באיילים המשוטטים  במהלך. מכל זוית O-torii-נסייר במקדש הצף ונצלם את ה. הים

י "העיר הראשונה שנחרבה ע, הרים נשוט במעבורת חזרה ונסע להירושימהאחרי הצ. בחופשיות
אחד ממתי מעט , Genbaku-domuנחלוף ליד בנין . השניה במלחמת העולם, פצצה אטומית

שמנציחים את תוצאות , נמשיך לפארק ההנצחה ולמוזיאון. ההפצצה לאחר שנשארו לעמוד על תילם
  .נסע לאוסקה, לקראת ערב. ים תקוה לשלום בעולםאך בעיקר משקפ, הקורבנות ההפצצה וזכר

  אוסקה: לינה
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  הר קויה –נארה  14יום 

בנארה מקדשים עתיקים . 7-8במאות , עיר הבירה הראשונה של יפן כממלכה מאורגנת, נסע לנארה
מאד ובעלי חשיבות  עתיקים חלק מהמבנים והפסלים במקדשים. ובהם פסלי בודהא בצורות שונות

נבקר את  .מאלה שבקיוטו מאד סגנון המקדשים והבניה בנארה שונים. תרבותית רבה-סטוריתהי
Todai-ji , בודהא ענק ופסל, הגדול ביותר בעולם) בלבד(מקדש ובו בניין הבנוי עץ .– Daibutsu .

-Kasugaונסיים במקדש , שם משוטטים בחופשיות איילים רבים Nara-koenנמשיך לפארק נארה 
taisha.  



 

                   

4

הלילה . Shingonהר קדוש אשר עליו שוכנים עשרות מנזרים מזרם , חרי הצהרים נסע אל הר קויהא
שהיא ארוחה יפנית , Shojin-ryoriנטעם , )Shukubo(הארחה של אחד המנזרים - נתארח בבית

  .ונתרשם מהשלוה של ההר כולו, צמחונית האופיינית למנזרים
  שוקובו בבית הארחה יפני מסורתי : לינה

  
  אוסקה - הר קויה  51ום י

מדובר  לא, דאגה אל(מפגש בוקר של תפילה ודרשה , otsutome-נקום מוקדם בבוקר ונצטרף ל
שאנחנו נוכל  כמובן. והעולם אלא בחזרה על מוטיבים שעיקרם שיפור מצבו של האדם" עבודה זרה"ב

, Okuno-in-נבקר ב, אחרי ארוחת בוקר...). רק להקשיב בסבלנות לקצב וצלילי השפה מבלי להבין
חזרה לאוסקה בדרך נופית נמשיך בנסיעה . בית הקברות העתיק השוכן בתוך יער עצי ארז עבות

  .Koya – Ryujin Skyline, המפורסמת בשלכת 
  

  קיוטו –טקראזוקה  61יום 
ננצל את ההזדמנות . המדריכה נולדה וגדלה בה, עיר לויין קטנה של אוסקה, Takarazuka-נסע ל
נמשיך לבית הוריה של . איכותיים וזולים, בהן נמצא מוצרים שימושיים, נויות מקומיותבח לקנות

  .לקראת ערב נסע לקיוטו .של היום מגורים יפני אופייני שיארחו אותנו בבית, המדריכה
  קיוטו: לינה

  
  קיוטו 71יום 

חשיבותה  .יפן עיר מושבם של קיסרי 19-ומאז ועד המאה ה, 9-12קיוטו היתה בירת יפן במאות 
שפע אתרים  ובהתאם לכך, הפכה את קיוטו למרכז רוחני ותרבותי, הפוליטית והסמלית של העיר

רחובות , קיסרים ארמונות, גנים מיוחדים, מקדשים 2,000בקיוטו מעל . חשובים בעיר ובסביבתה
ונסייר בסמטאות בהן , ביותר נבקר בכמה מהמקדשים הידועים והיפים. ובתים ישנים שמורים

 Tokugawaטירה של משפחת השוגונים , ו 'נבקר בטירת ניג. שתמרה האוירה של העיר העתיקהנ
נסע . הרצפה עשויה מעץ שמשמיע רעש ציוץ ציפורים עם כל פסיעה – שנבנתה בטכניקה מיוחדת

ונטייל בגן ) הכסף ביתן( Ginkaku-jiנבקר במקדש . ונסייר בו בשאר היום Higashiyamaלאזור 
נמשיך . תעלת מים זורמים על שפת) שביל הפילוסופים( Tetsugaku-no michi-נלך ב .המרהיב שלו

שנבנה כשחזור של המבנה המרכזי מקומפלקס ארמון הקיסר  מקדש חדש יחסית, Heian-jingu-ל
נמשיך להסתובב ברחובות . של קיוטואים" מטבח"שהוא , Nishikiלשוק  נמשיך. שנה 1,200מלפני 

  בערב נצא לסיור . המודרנית מרכז הבילוי של קיוטו, Kawara-machi ובסמטאות של אזור
!) אולי(אולי . את מוקד הבילוי המסורתי והיוקרתי של קיוטו שמהווה רחוב צר וארוך, Ponto-cho-ב

אזור , Gion-נמשיך ל. בדרכן לעבודתן) גיישה מתלמדת( maikoאו ) גיישה( geikoיחלפו על פנינו 
   .המסורתי הבילוי נוסף של ציורי
  קיוטו: לינה

  
  

  קיוטו 81יום 
לקבלת  כדי לזכות, עם בוקר נקפיד להגיע אל אחת מחנויות הכלבו הגדולות בדיוק בשעת הפתיחה

בו מתכווצים בתי מלאכה , Nishijinנסע לאזור . פנים שבמקומות אחרים בעולם שמורה רק למלכים
נבקר בבית קיוטואי מסורתי . ביותר בעולם שנחשבה כאריגה מפוארת ואיכותית,  Nishijinשל אריגת 

שם נחוה גם סדנא . שמשמש כסיטונאי של בגדי קימונו יותר ממאה שנים,  Machi – Ya, לשימור 
נמשיך לסייר באזור היפהפה הזה . ונתארח בארוחת צהריים מסורתית, של לבוש קימונו וטקס תה 

  . מתי המלאכה של אריגה ואם ובהתאם לזמן שיוותר לרשותינו אולי נבקר גם באחד
שם נשוטט בסמטאות ציוריות אופייניות לקיוטו בהן , Higashiyamaנעבור לקצה הדרומי של אזור 

  .Sannen Zaka -ו  Ninen Zakaכגון , שמורה האוירה של העיר העתיקה 
  

  אוסקה -קיוטו  91יום 
, ביותר המפורסם בניםשבו גן הא, Ryoan-jiשם נבקר במקדש , Kitayamaנבלה את הבוקר באזור 

הרחק ממרכז העיר , Saganoאחרי הצהרים נעבור לאזור  ).ביתן הזהב( Kinkaku-jiובמקדש 
 20קוטר עד (ובחורש מיוחד שכולו קני במבוק ענקיים , נשוטט בין הבתים והשדות. ובאוירה כפרית

  !).מטר 15וגובה עד  מ"ס
הגדולה ביפן  והיא עיר המסחר, יפותה ביפןאוסקה היא העיר השניה בצפ. לקרת ערב נחזור לאוסקה

 Minami-ו) צפון( Kita: עיקריים שני אזורים-העיר נחלקת ל. עוד הרבה לפני שטוקיו הפכה לעיר
לעומת . גדולות ומלונות מפוארים כלבו חנויות,  הוא אזור עסקים ויוקרה של משרדים Kita). דרום(

 discount, שווקים, עצום של מסעדות מספר הוא אזור בילוי עממי ואנרגטי עם Minami, זאת
shops ,ב  נכנס לחנות כלבו טיפוסית. מרכזי בילוי ותיאטראות, ירידים- - Kita  ונתפעל מכלי 



 

                   

5

לסיום . במוזיאון הערוכים בתצוגות מרהיבות שאינן נופלות מתצוגות, קרמיקה או תלבושות קימונו
ון המפורסמת בפריז היא בסך הכל חנות מכולת בהשוואה אליה מעדניית פוש(נסתובב בקומת המזון 

  ).שכונתית יקרה מדי
עם שלטים  מסעדות של" קירות"שבנוי מ Dotonboriונטייל ברחוב , Minamiלקראת ערב נסע לאזור 

נחגוג את  ".הטוב האוכל עיר"כהוכחה לתוארה של אוסקה , שנפרשים לרוחב ולגובה" דוקרי עין"
  .הערב האחרון ביפן בעיר זו

  אוסקה:ינהל
  

  החזרה הביתה 20יום 

נחיתה בשעות הבוקר המוקדמות של היום  .מוקדם בבוקר ניסע לשדה התעופה לטיסה חזרה הביתה
  21-ה
  
  
  
  
 
  
  

  . ויים בין היין לדולר מחיר הטיול עשוי להשתנות עקב שינ

  : שער היין לעומת הדולר 25.5.2010: נכון להיום 

$1=JPY 92   

  
  : המחיר כולל

 טיסות בינלאומיות �
 מסי נמל �
ימה לינה 'מיאגוקו ו'נראי ג,  טקיאמה, אוקו ניקו בית הארחה מערבי ב, מעולה מדרגה בתי מלון  �

 דשבהר קויה לינה בבית הארחה של מק, יפניים בבתי הארחה 
 נוספותערב ארוחות   12-ארוחות צהריים ו 4ועוד ארוחת בוקר יומית  �
בימים האחרים תחבורה  ,5,9,10,12,14,15צמוד בימים ם והעברות באוטובוס תיירים סיורי �

  רכבת מהירה/ מוניות/ ציבורית
 כניסות לאתרים �
  מלווה ישראלי מצוות בנצי גלובל המתמחה בטיולים ביפן  �
 רכבות  �
 

  : כוללהמחיר אינו 
 ביטוח נסיעות ומטען �
 " במחיר כולל"ן כל אשר אינו מצוי �
  

מחיר לאדם             חזרה ךתארי יציאה ךתארי

 בחדר זוגי

  שם המדריך

  אצויו  6500$ 11.11.2010  22.10.2010


