טיול ליפן  15יום 11-25.4.2017 /
'מסורת ,קידמה ,אסטטיקה ומה שביניהם'
בהדרכת בועז חדשי

נדמה כאילו כל הסטריאוטיפים שאנו מגיעים איתם ליפן מתגשמים .הסדר והניקיון ,הדיוק והאחידות ,רכבות
ומרכזי קניות עם טכנולוגיה של המאה ה 22 -לצד מקדשי בודהיזם ושינטו ,הגנים המופלאים ,הנופים ,הציורים
והאמנות .טיול ליפן הוא הזדמנות להעמיק בהבנת המסורות ,דרכי החשיבה והתרבות ,ההופכים את יפן לכל
כך שונה ומיוחדת בעינינו .נטעם מהאוכל וניפגש עם הנימוס המופלג .זמן רב אחרי הטיול עוד תמצאו את
עצמכם משתחווים בזמן אמירת שלום (אפילו בטלפון) ואולי גם נותנים כסף בשתי ידיים ,עם קידה קלה.

מסלול הטיול:
יום  :11.4.2017 ,1ת"א – טוקיו.
ניפגש בנתב"ג בבוקר יום זה ונטוס ליפן בטיסה  SU 507דרך יעד הביניים ,מוסקבה.

יום  :12.4.2017 ,2טוקיו.
בשעות הבוקר ננחת בטוקיו ונצא לסיור ראשוני באחד מהפארקים הגדולים בעיר ,שם נחזה בפריחת עצי
הדובדבן .ביום זה נפגוש את יפן בפעם הראשונה ונחווה אותה דרך הטקסים השונים ,עת נעבור במדרחוב
הצבעוני  Nakamise doriבדרך למקדש  ,Sensojiהמקדש הבודהיסטי החשוב ביותר בטוקיו .לינה :טוקיו.

ימים  :13-14.4.2017 ,3-4טוקיו.
את היומיים הבאים נבלה בטוקיו ,אחת הערים המודרניות
והתוססות בעולם .נסייר עם אוטובוס צמוד ,ברגל וברכבת
התחתית.

נסייר

בשכונות

גינזה

ואומוטסנדו

( )Omotesandoבהן מתחרות חנויות היוקרה מי תהיה
המעוצבת והחדשנית ביותר .נבקר במקדש השינטו מייג'י
( )Meijiשבפארק עתיק (מקום פופולרי לעריכת חתונות
מסורתיות) ,במרכז הבילוי של צעירי טוקיו האראג'וקו
( ,)Harajukuבשוק הדגים ( Tsukijiמותנה באישור)
ובמוזיאון אדו ( )Edoהמתאר את טוקיו של המאה ה .16 -נעלה לתצפיות ,נבקר בגנים נסתרים ובאי המלאכותי
העתידני אודייבה ( .)Odaibaלינה :טוקיו.

יום  :15.4.2017 ,5טוקיו  -האקונה  -מטסומוטו.
נצא מטוקיו לכיוון האקונה ( ,)Hakoneשם נבקר באחד המוזיאונים המפורסמים בעולם  -המוזיאון הפתוח
לפיסול מודרני ,המציג עשרות פסלים של מיטב פסלי העולם ,בגן רחב ידיים .נשוט על אגם אשי (,)Ashinoko
הנמצא בתוך לוע הר געש כבוי ,נעלה ברכבל ונלך בין
מעיינות הגופרית של אווקודני ( ,)Owakudaniאז גם נוכל
לראות (באם מזג האוויר יאפשר זאת) את סימלה של יפן,
 3,776מטר מכוסים לבן – הר פוג'י ,המקודש במסורת
השינטו .נמשיך בנסיעה דרך יערות ירוקי עד ,שדות וכפרים
מכוסי

רעפים

כחולים-אפורים,

לעיר

מטסומוטו

( ,)Matsumotoהיושבת בלב האלפים .לינה :מטסומוטו.

יום  :16.4.2017 ,6מטסומוטו –פארק קופי המקוק  -יודנקה.
נבקר בטירת מטסומוטו" ,טירת העורב" השחורה" ,אחת מארבע" הטירות היפות והמרשימות לדברי היפנים
ונמשיך לחוות המיסו ( ,)Misoמפעל משפחתי אופייני (גלידת
מיסו מלוחה כבר טעמתם?) .ניסע ונעמיק לתוך האלפים לביקור
בפארק קופי המקֹוק  ,Jigokudaniבו מתרחצים ומתחממים
קופי השלג .לינה ב'ריוקן' ( )Ryokanמסורתי ,בו נתוודע לתרבות
מרחצאות המעיינות החמים .לינה :יודנקה (.)Yudanaka

יום  :17.4.2017 ,7יודנקה – אזומינו  -טקאיאמה.
יום נוסף של טבע ירוק ,יער אלפיני ,שדות אורז וחיי הכפר .נצא לאזומינו ( ,)Azuminoלביקור בחוות ענק
לגידול וואסבי ( ,)Wasabiהדורש מים זורמים קפואים .נמשיך לכיוון טאקיאמה ( ,)Takayamaעיירה
שפרנסתה הייתה על מסחר ואומנות בעץ .נסייר ברחוב
 kami sannomachiונחווה את האווירה המסורתית בין
בתי העץ בני מאות השנים .נבקר במוזיאון המקומי Yatai
 ,Kaikanהמאכלס את מרכבות האומיקושי האדירות
( ,)Omikoshiמשכנם של רוחות אלי השינטו ,אותן דוחפים
החוגגים בפסטיבלים המקומיים .לינה :טקאיאמה.

יום  :18.4.2017 ,8טקאיאמה – שירקוואה גו – נוטו.
נתחיל בין דוכני שוק הבוקר ובתי המלאכה של טאקאיאמה .ניסע בדרך יפהפייה ,לביקור בכפר שיראקאווה-גו
( ,)Shirakawagoהמוקף הרים גבוהים ,בו פרוייקט שימור
בתי קש מסורתיים .נבקר בבית משפחת וודה ()Wada
ונתרשם מאורח החיים השיתופי בכפרים ,המנותקים כל חורף
בשל השלג הכבד .משם נרד עד לפני הים ,אל חצי האי נוטו
( .)Notoאת הלילה נעשה באירוח ביתי מקומי (,)Minshuku
בבתי הכפריים – חוויה יפנית אותנטית .לינה :באיזור נוטו.

יום  :19.4.2017 ,9נוטו – קנזאווה  -קיוטו.
בחצי האי נוטו ,ניסע להתפעל מ"אלף טרסות האורז" ( ,)Senmaidaהמגיעות עד לים .נמשיך לאורך החוף עד
קאנזוואה ( ,)Kanazawaלטיול מקסים בגן קנרוקואן ( ,)Kenrokuenאחד הגנים היפים ביותר ביפן ,גן הטירה
של מנהיגי שושלת מאדה ( )Maedaהחזקה ,שבירתם היתה מרכז מסחרי ותרבותי מתחרה לטוקיו וקיוטו.

נבקר ברובע התענוגות (' -Higashichayaרחוב בתי התה') ,נהלך בסמטאות שנשתמרו מאז ימי הסמוראים
והגיישות ונקנח בתה ירוק .אחר הצהריים ניסע לקיוטו הנפלאה ,אליה נגיע לפנות ערב .לינה :קיוטו.

ימים  :20-21.4.2017 ,10-11קיוטו.
קיוטו הייתה עיר הבירה של יפן במשך מאות שנים ונותרו בה קסם ויופי רבים .נבקר באחוזת פביליון הזהב
ּושביליה ( ,)Kinkakujiבמקדש הכסף ()Ginkakuji
המוקף "ים" של חצץ מגורף ,בגן הזֶן -גן האבנים
( ,)Ryoanjiהמיועד למדיטציה ובאגם הסובב אותו.
נטפס בסמטאות של חנויות קטנות למרפסת מקדש
קיומיזו ( )Kiyomizu-deraונבקש משאלה במעיינותיו.
נעבור בשדרת שערים כתומים במקדש השועל
(Inari

)Fushimi

ובגן

במבוק

באראשיאמה

( .)Arashiyamaנדרוך על הרצפה המצפצפת בטירת ניג'ו ( )Nijoהמרשימה ,נשוטט בשוק נישיקי ()Nishiki
וברובע הגיישות  -גיון ( ,)Gionבו נצפה במופע גיישה מרתק .לינה :קיוטו.

יום  :22.4.2017 ,12קיוטו  -הימג'י  -קורשיקי  -הירושימה.
נצא מקיוטו מערבה ונעצור בדרך להתפעל מטירת הימייג'י "הלבנה" והמרשימה ,שהוכרה כאתר מורשת
עולמית .נמשיך בנסיעה לקורשיקי ( ,)Kurashikiעיר ממגורות האורז שעל תעלות המים ונבקר באזור
ההיסטורי ביקאן ( ,(Bikanהמשמר סגנונות אדריכליים
מתקופות שונות לצד גלריות וחנויות מסורתיות .נמשיך
להירושימה ,שם נבקר בפארק השלום במקום בו נפלה
הפצצה באוגוסט  1945ובמוזיאון השלום ,בו אש התמיד
והבניין היחיד ששרד ,מנציחים את סבלה של העיר
הראשונה בעולם ,שנהרסה בפצצת אטום .לינה :הירושימה.

יום  :23.4.2017 ,13מיאג'ימה – אוסקה – הר קויה.
נשלים ביקורנו בהירושימה ונצא לשייט במעבורת לאי מיאג'ימה ) )Miyajimaונבקר במקדש השינטו
איצוקושימה ) ,)Itsukushimaשהשער הענקי אליו נמצא
במים ,ו"מדרכותיו" צפות על כלונסאות .נעלה ברכבל לנקודת
התצפית הנפלאה של הר מיסן ( ,)Misenממנה נצפה אל
"הים הפנימי" והאיים הרבים שבו .נצא מהירושימה ברכבת
" "Bullet Trainהמהירה לאוסקה ומשם נמשיך בנסיעה להר
קויה ( )Koyaהקדוש .נסייר ביער הארזים הענק המשרה

שלווה על עשרות המנזרים ובית הקברות המיוחד .נלון כדרך הנזירים על גבי מזרונים מסורתיים (ללא שירותים
צמודים) ונאכל ארוחת ערב צמחונית .לינה :הר קויה.

יום  :24.4.2017 ,14הר קויה – נארה – נאגויה – טוקיו.
משכימי הקום יוכלו לצפות ולהשתתף בטקסי נזירי כת השינגון הבודהיסטים .לאחר ארוחת בוקר צמחונית נצא
לנארה ( ,)Naraבירתה הראשונה של יפן .נבקר במקדש
טודאי  Tōdai-jiמשנת  - 752מבנה העץ הגדול בעולם
ובתוכו בודהא ענק ,במקדש קוסוגה ) )Kasugaהמפורסם
בעשרות פנסי האבן הפזורים בשביליו ונלטף את האיילות-
שליחות אלי השינטו .ניסע לנאגויה ,ומשם ברכבת "Bullet
" Trainהמהירה לטוקיו ,שם נלון את הלילה האחרון ביפן.
לינה :טוקיו.

יום  :25.4.2017 ,15טוקיו – תל אביב.
בשעות הבוקר העברה לשדה התעופה בטוקיו לטיסה חזרה ארצה ,דרך מוסקבה ונחיתה בארץ בשעות
הערב (של אותו היום).

מחיר הטיול ,לנוסע בחדר זוגי  6980 -דולר.
(מינימום  20מטיילים)

המחיר כולל:


טיסות בינלאומיות בחברת איירופלוט במסלול ת"א-מוסקבה-טוקיו  /טוקיו-מוסקבה-ת"א.



מיסי נמל בסך  $351נכונים ליום ה–  ,8.8.2016וכפופים לשינויים  -יעודכן ביום הכרטוס.



לינה :בבתי מלון מקבילים לדרגה של *( 4למעט ,לינה בנוטו ,הר קויה ,יודנקה ומלון ברמת תיירות טובה
בהירושימה).



כלכלה :ארוחות בוקר  4 +ארוחות ערב ו 3-ארוחות צהריים.



תחבורה :אוטובוס תיירים נוח וממוזג 2 ,רכבות מהירות ,שייט ,תחבורה ציבורית.



מדריך ישראלי מצוות 'יעדים  -טיולי תרבות וטבע' – בועז חדשי.



מדריך מקומי דובר אנגלית צמוד לאורך הטיול.



כניסות לאתרים כמפורט בתכנית.



טיפים לנותני השירותים השונים בחו"ל.



מכשירי שמע.

המחיר אינו כולל:


שתייה וארוחות שאינן כלולים בתכנית.



שינוי במיסי דלק שיחול מיום הגשת ההצעה לתאריך הכרטוס.



שינויים בשער החליפין של היין היפני והדולר האמריקאי.



תוספת לחדר יחיד 1020 :דולר.



ביטוח רפואי ומטען.



הוצאות אישיות.

לתשומת ליבכם:


מחיר הטיול חושב לפי יחס של  1:104בין היין היפני לדולר האמריקאי .במידה והיין יתחזק לעומת הדולר ב-
 3%או יותר ,תחול התוספת של שירותי הקרקע ,המשולמים ביין ,על הנוסעים 45 .יום טרם יציאת הטיול
ייבדק הפרש השערים ,ומחיר הטיול יעודכן בהתאם.

פרטי הטיסות  -טיסות איירופלוט (יתכנו שינויים בפרטי הטיסות):

SU 507 11APR TLVSVO 1235 1640
)SU 260 11APR SVONRT 1900 1035 (12APR
SU 261 25APR NRTSVO 1200 1610
SU 504 25APR SVOTLV 1910 2320

המלונות המוצעים בטיול (או דומיהם):
Royal Park Hotel Tokyo
Matsumoto Marunouchi Hotel
)Issano Komichi Biyu No Nado (Yudanaka
Best Western Hotel Takayama
)Shunrannosato (Noto
New Miyako Hotel Kyoto
Hotel Century 21 Hiroshima
)Sekishoin (Mt. Koya

