
15:13 ,13.7.2022 טיול ליפן - 16 יום - המהות והיופי בארץ השמש העולה | החברה הגיאוגרפית

https://www.geotours.co.il/organized_tours/far_east/japan/cherry_blossom/ 1/4

טיולים מאורגניםהמזרח הרחוק

להתאהב ביפן

סמוראי, שוגון, גיישה ושינטו, הם רק מקצת מן המילים העולות בזיכרוננו מספרות וקולנוע יפני. מילים המגלות את פסיפס התרבות היפנית,

תרבות של מסתורין ושל סמלים, שעוצבה למן העת העתיקה ועד ימינו. 

אך מה הופך אותה לכה אקזוטית ומרתקת, השואבת אליה רבבות מטיילים מדי שנה?

הציביליזציה של ארץ השמש העולה איננה מוזיאון, אלא תרבות חיה ונושמת, אף שכוסתה בשכבות “מערביות” במהלך השנים. פסיפס זה נחשף

בכל פינה ברחוב, באדריכלות, באוכל, במנהגים, בתורים ובחן של תושביה. בטיול שלנו ליפן ננסה לפצח את הקוד הגנטי של יפן, תרבות שונה

המנסה להלך בין הטיפות של מסורת ומודרנה, של מזרח ומערב. נבקר בערים עתיקות ובכפרים משומרים, נסייר בגנים מסורתיים וברבעים

מודרניים, וניחשף לאמנות, לאסתטיקה ולאנשים, שהם החומר היוצר את שריג אחת התרבויות המיוחדות והמורכבות בעולם.

מסלול הטיול

טיול ליפן - �� יום - המהות והיופי בארץ השמש העולה

�� ימים � �� לילות

למה עם הגיאוגרפית?
� לילות בקיוטו, העיר היפה בעולם

בתי מלון � ו-� כוכבים

� לילות באלפים היפנים

לינה בריוקן יפני מסורתי מפנק

מפגש עם גיישה

ביקור במוזיאון הקימונו של קובוטה

ביקור במוזיאון העירוני של האמנית קוסאמה יאיויי – בעיר הולדתה

� נסיעות ברכבת המהירה למיצוי הזמן בטיול

� ארוחות ערב איכותיות

קבוצה קטנה – עד �� מטיילים

תל אביב - טוקיו - אוסקה
נצא בטיסה לטוקיו. נחיתה למחרת ונסיעה ברכבת המהירה לאוסקה, העיר השלישית בגודלה ביפן והמרכז הפיננסי של

המדינה. 

לינה באוסקה.

ימים 
�-�

יומיים של סיורים בקיוטו, הבירה העתיקה
באתרי נסייר ימינו של ביפן גם חשוב ורוחני תרבותי מרכז שנותרה שנה אלף במשך יפן של העתיקה בירתה לקיוטו נסיעה

ימים 
�-�
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נסיעה לקיוטו, בירתה העתיקה של יפן במשך אלף שנה, שנותרה מרכז תרבותי ורוחני חשוב גם ביפן של ימינו. נסייר באתרי

העיר העתיקה, במקדש הזהב קינקאקוג’י (��������K), ובמקדש הזן ריואנג’י (������R), עם גן האבנים המפורסם ביפן.

נבקר במקדש הכסף ונצא להליכה בשביל הפילוסופים בו שדירת עצי הסקורה המפורסמת. נבקר בטירת ניג’ו בה גר בעבר

נציגו של השוגון ובמקדש הבודהיסטי קיומיזו- דרה ונסייר בסמטאות העיר המשדרים את ניחוח עברה. נמשיך לשיטוט בשוק

נישיקי – שוק המזון הססגוני. באחד מהערבים נצא להכיר את רובע גיון המסורתי ורובע המסעדות של העיר, ובערב השני

נבקר ב”בית שלום” (מותנה באישור).

יער הבמבוק באראשיאמה
נטייל באראשימה (��������A) שבמערב קיוטו בו מתנשאות גבעות מוריקות ויער במבוקים עבות. האזור משך אליו אומנים,

סופרים ואנשי רוח בעת העתיקה והתפרסם בפריחת הדובדבן ובשלכת עצי האדר היפני. כאן נמצא את גשר מעבר הירח

טוגצו-קיו (���������T) את מקדש טנריו-ג’י (��������) מן המאה ה �� וכאן מצאו להם הוגים, מתבודדים ובמאי קולנוע

מפלט מהמולת העיר. 

לינה בקיוטו.

יום �

הירושימה - מקדשי האי מיאג'ימה
נסיעה ברכבת המהירה אל הירושימה, העיר שקמה מאפר החורבן לאחר שנהרסה על ידי פצצת האטום באוגוסט ����. נשוט

במעבורת לאי מיאג’ימה �������M, משכנם של אלי השינטו על פי האמונה המקומית. נטייל במקדשי האי ובראשם מקדש

איצוקושימה שעל שפת הים. נשוב ללינה בהירושימה.

יום �

אתר ההנצחה בהירושימה ורכבת מהירה לנגויה
נבקר באתר ההנצחה בהירושימה, בפארק השלום פרי יצירתו של קנזו טאנגה ובמוזיאון. משם נמשיך לביקור במפעל המכוניות

של מזדה (מותנה באישור) ובגנים המיוחדים סביב האגמון ��-������S. בתום הביקור נצא ברכבת המהירה לנגויה. 

לינה באזור.

יום �

אל האלפים היפנים
נצא בנסיעה דרך כפרים ציוריים, המשמרים אווירת עבר ובהם בתים מסורתיים המשובצים בנופי ההרים. נמשיך לטאקיאמה

(�������T), בהרי האלפים היפנים, עיר שסיפקה עץ, לאקה וסאקה למחוזות החוף.  למחרת נבקר בכפר העץ המסורתי

שירקווה גו (����������S), השוכן בלב הרי האלפים, ובו בתי עץ גדולים מכוסים בעשב ערבות, כפרים שזכו להיכלל באתרי

אונסקו.

ימים 
�-�

כפרים ציוריים בעמק קיסו
נטייל ברחובות העיר העתיקה שהשתמרה היטב, בין בתי העץ ולאורך תעלות המים. בשוק האיכרים בו מוכרים מדי בוקר

איכרי האזור את תוצרתם החקלאית. ניסע דרך נופים כפריים לעמק קיסו. בעמק עברה בימי אדו דרך ההר, נקסנדו, שחיברה

בין קיוטו לטוקיו ולאורכה �� תחנות דרך שהיו לנושא בעבור ציירים ואמני הדפס. נבקר בחוות ווסאבי ששימשה תפאורה

לסרטים מסורתיים ונמשיך למצומוטו בירת המחוז, לביקור בטירת ה”עורב” השחורה ��-�����K שהיוותה מוקד שלטוני

בעבר.

לינה באזור מצומוטו

יום ��

האקונה והר פוג'י
ניסע לאגם קאווגוצ’י ��������K אחד מחמשת האגמים של שמורת הפוג’י. כאן ממוקם אחד המוזיאונים הייחודיים של יפן

בו פעל האמן איצ’יקו קובוטה �����K ויצר עם תלמידיו את עבודות הקימונו ועליהם תיאורי הפוג’י בעונות השנה השונות.

נמשיך להאקונה (�����H), עיירת המעיינות השוכנת בעמק געשי שהתפוצץ לפני כמה אלפי שנים. נעלה באחד הרכבלים

באזור לתצפית על הקלדרה לעבר הפוג’י. נופי העמק מאופיינים במעיינות חמים רבים ובאזורים של “אדמה פעילה”, בהם

הבוץ מבעבע והאדמה פולטת עשן וקיטור. 

נלון במלון בו מרחצאות חמים.

יום ��

האקונה - טוקיו
נבקר במוזיאון הפתוח המרשים, האוצר מגוון רחב של אמנות מודרנית. ניסע לטוקיו (����T), בירת יפן מ-���� שעד ראשית

המאה ה�� היתה טירה מחוזית ולמן המאה ה�� וימי מייג’י החלה לפרוח כאחת הערים המובילות בעולם, עיר המשלבת מסורת

וקדמה. גורדי שחקים, פארקים ירוקים ומקדשים לצד כבישים סואנים ורכבות מהירות. ניסע במונורייל אל האי אודייבה

�����O הממוקם במפרץ טוקיו ומשמש מרכז קונגרסים וריאה “בידורית” לתושבי הכרך.

בערב נכיר את רובע שינג’וקו הסואן

יום ��

טוקיו
היום נשלים את הסיורים בטוקיו – נבקר במקדש מייג’י ����M המפורסם, שנחרב במלחמת העולם מהמקדשים החשובים ביפן,

נמשיך דרך רובע הארג’וקו �������H סמל ל”תת תרבות” יפנית ולרחוב טאקשטה דורי רחוב הצעירים הצבעוני והתוסס. נכיר

בערב העיר צעירי את אליו המושך אזור אקיהברה רובע אל ונציץ סביב והסמטאות העיצוב היכלות ובה אומוטסנדו שדרות את

יום ��
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תאריכי יציאה ומחירים

הערותסטטוסמחיר לאדם בחדר זוגיימיםמדריךתאריכים

בסיס
מיסי

נמל

מחיר

כולל

כולל יום כיפור���,�$��$���,�$��גיא רנן

זהר

מילכגרוב
כולל יום כיפור���,�$��$���,�$��

רז

שרבליס
��$�,���$��$�,���

יציאה

מובטחת
בסוכות

את שדרות אומוטסנדו ובה היכלות העיצוב והסמטאות סביב, ונציץ אל רובע אקיהברה אזור המושך אליו את צעירי העיר. בערב

נצא לסיור בתחבורה ציבורית ברובע הבילויים שיבויה בו מעבר החצייה המפורסם בעולם.

טוקיו
בכדי לחוש את העיר נצא בתחבורה ציבורית להיכרות עם הכרך המהפנט. נבקר בשוק הדגים של טוקיו (מותנה באישור).

במקדש סנסוג’י ������S הססגוני והסמטאות סביבו, המקדש הבודהיסטי החשוב לגדת נהר הסומידה. נסייר ברובע גינזה

����G, אזור העסקים והבילויים שמשנה פניו ונכיר מקצת מפניני הארכיטקטורה של הבירה היפנית. ארוחת ערב לסיכום

הטיול.

יום ��

טוקיו - תל אביב
העברה לשדה התעופה לטיסה חזרה לארץ דרך יעד ביניים. נחיתה בארץ ביום ה-��.

ימים 
��-��

��.��.����.��.��

��.��.����.��.��

��.��.����.��.��

המחיר כולל

טיסות בינלאומיות: כמפורט בתכנית

לינה: �� לילות, מתוכם �� לילות בבתי מלון ארבעה וחמישה כוכבים, ולילה אחד בריוקן יפני מסורתי מפנק.

כלכלה: ארוחות בוקר לאורך כל הטיול ו-� ארוחות נוספות.
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המחיר אינו כולל

נוספות. ארוחות � ו ול הט כל לאורך בוקר ארוחות כלכלה:

מפגש עם גיישה כולל ארוחת ערב.

ויזה ליפן.

תחבורה: אוטובוס ממוזג בהתאם לגודל הקבוצה, שיט ורכבות, כמפורט בתכנית.

מדריכים מקומיים דוברי אנגלית: באתרים המפורטים בתכנית עפ”י הצורך.

דמי כניסה וסיורים באתרים: כמפורט בתכנית.

תשר: לנותני השירותים השונים בחו”ל עפ”י התכנית המפורטת.

הדרכה: מדריך מצוות החברה הגאוגרפית.

ערכות שמע.

מפגש הכנה בארץ.

ביטוח נסיעות ומטען (אפשר לרכוש דרך משרדנו).

הוצאות אישיות.

הערות למחיר

הערות כלליות

המחיר מבוסס על מטייל בחדר זוגי.

תוספת לחדר יחיד: ���,�$

המחיר למינימום �� מטיילים.

מחיר בסיס: המחיר כולל שירותי קרקע, טיסות, מע”מ ותשר.

מיסי נמל: המחיר כולל היטלי בטחון ודלק הנגבים בארץ. מיסי הנמל עשויים להשתנות בהתאם לעדכונים שמתקבלים מחברות התעופה.

עדכון המיסים וההיטלים יתבצע עם הנפקתם בפועל של כרטיסי הטיסה (עד כמה ימים לפני יציאת הטיול).

דרושה אשרת כניסה ליפן.

על מנת להנפיק את האשרה יש להעביר אלינו דרכון בתוקף לחצי שנה עם שני עמודים ריקים.

ייתכנו שינויים במסלול בתקופת פסטיבלים וחגים מקומיים.

 ייתכן שחלק מהמקומות יהיו סגורים בלי הודעה מראש או שסדר הימים ישתנה.


