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  הצעה מיוחדת                                7.111.13

   סיאול עםעםעםעם יפן
  וסיאול קיוטוהירושימה 

      ימים 15  -לילות  13
        כמפורטכמפורטכמפורטכמפורטתוכנית מלאה וגדושה תוכנית מלאה וגדושה תוכנית מלאה וגדושה תוכנית מלאה וגדושה     הכוללהכוללהכוללהכוללטיול טיול טיול טיול 

            חצי פנסיוןחצי פנסיוןחצי פנסיוןחצי פנסיון                
        ייםצהרמזה המורכב מארוחות גבוה ערכו הכספי  ערבלהדגיש שחצי פנסיון שרובו יורכב מארוחות מאד חשוב 

        לכל מטייל/ת ינתנו אוזניות שמע אישיות במהלך ימי הטיוללכל מטייל/ת ינתנו אוזניות שמע אישיות במהלך ימי הטיוללכל מטייל/ת ינתנו אוזניות שמע אישיות במהלך ימי הטיוללכל מטייל/ת ינתנו אוזניות שמע אישיות במהלך ימי הטיול
טקס , גיונגבוקונג ארמון תצפית פנורמית ממגדל סיאול, ,השטח המפורז,סיור עיר סיאול:

 הנשיאותארמון ,)Dongdaemun Market( דונגדאימוןשוק , חילופי המשמרות
הקניות אזור  )treetItaewon S (,Namdaemoon Market)( נמדמוןשוק  ,ג'יונגבוקג'ו

: הירושימה ••••סיור. :אוסקה  •••• )  National Folk Museum ( מוזיאון הלאומיה,יאטאון
בבית  ביקור, טירת ניג'ו קיוטו: ••••המקדש הצף ,מוזיאון השלום, שייט אל האי מיאג'ימה

, מקדש ריואנג'י, פביליון הזהב, Nishiki Koji Dori , קיומיזו מקדש, שלום
• .Kasugaמקדש ,פארק נארה, Todaijiמקדש  נארה: •  Kimono ShowNishijin מופע

 םבית סמוראי, קנרוקואןהבוטני הקסום גן ה,Higashi chayamachi:רובע קאנאזאווה 
: גושיראקאווה • קאיקאן-שוק הבוקר,יטאי ,נגמצ'ירובע  :טאקאיימה•שוק אומישו,מסורתי

 • מרכז המבקרים הר פוג'י: •תוחהמוזיאון הפ,שייט באגם אשי:האקונה  • בכפר רסיו
סיור  :טוקיו •והבודהה הענק קנון-מקדש הייס :קאמאקורה • ביקור בטירה מטסומוטו:

 ,רובענאקאמיזה, מקדש אסאקוסה קאנון • על אתריה המרכזיים של העיר מודרך
עליה סנדו,–אומוטה,יג'יימקדש מ,(כפוף לתקנות השוק) שוק הדגים של טוקיו,אקיהאברה

   • ,המוזיאון הלאומי פארק אונו ,סיור ערב בשינז'וקו גינזה, ממגדל טוקיו,לתצפית 
  

  סיאול  – ת"א 1-2יום 
אוטובוס  .היום השני לטיול של צה"לפנבשדה התעופה  אוליסב. נחיתה למחרת קוריאן איירליינסבטיסת נפגש בנתב"ג ונטוס 

המגדל .)N Seoul Tower( סיאול ממגדלתצפית פנורמית על העיר  כולל  אוליבסלסיור נצא וימתין לנו 
  מטרים.  480מטרים ולכן גובהו מעל פני הים הוא  243בנוי בראש גבעה בת  והוא מטרים 237נחשב לאחד מסמלי העיר. גובהו 

בהמשך .בעים דקותרהמבנה בקצה המגדל מסתובב ומשלים סיבוב שלם בשעה וא,(רדיו וטלוויזיה) הוא משמש כמגדל תקשורת
  ולינה. ארוחת ערבון נגיע למל
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     אוליס – 3יום 

בין קוריאה  )The Demilitarized Zoneלאזור המפורז ( בבוקר 00:80לאחר ארוחת הבוקר נצא בסביבות השעה 
  בתום המלחמה בין הצפון לדרום חתמו  .ק"מ המפרידה בין שתי המדינות 4ב . האזור מהווה רצועה ברוחהצפונית והדרומית
ק"מ) ובו חלה התפתחות טבע יפיפייה ונדירה ונקווה שנוכל  4ם שהותיר שטח מפורז אליו לא ניתן להיכנס (המדינות על הסכ
אינסדונג משם נמשיך לסיור ברחוב  נראה את המנהרות שנשארו כשרידי המלחמה.פורים שבאזור מרתק זה.להבחין בחיות וצי

)Street Insadong.( בוקג'וארמון הנשיאות ג'יונגבלסיור משם נמשיך )Palace (Gyeongbok  הנמצא בחזית
 National Folk( במוזיאון הלאומי נבקר .ונסייר במתחםאל מול הארמון  נצפה בטקס חילופי המשמרותהגן הכחול, 

Museum( מוןאינמדשוק  אל נמשיך  ומשם )(Namdaemoon Market נמשיך  .הנחשב לשוק הגדול ביותר בקוריאה
  ולינה. לארוחת ערבלמלון חזרה  ).Itaewon Street( ,אח"כ לאזור הקניות יאטאון

  
  קובה - אוסקה  –סיאול  – 4יום 

הארמון הוא אחד  * )changdeok palace( צ'אנגדאוקגונג ארמוןב סיורל 09:00ארוחת הבוקר נצא בשעה לאחר 
 דונגדאימוןשוק לשם נמשיך מ. והוא מכונה גם "הארמון המזרחי" דולים" שבנתה שושלת ג'וסאון בעירמ"חמשת הארמונות הג

- )Dongdaemun Market(,בסיאולהעברה לשדה התעופה  .יותר פופולריים בקרב בני סיאול הנחשב לאחד מהשוקים ה 
   ארוחת הערב כלולה. עיר נמל חשובה ביפן למלון ללינה* ,לקובהוהעברה  לאוסקההגעה ). (Osaka לאוסקה  הלטיס

  שמוכר כאתר מורשת מטעם אונסקו   Jongmy Shrineב במקום בספטמבר נבקר  SKT0922ל בימי שני הארמון סגור ולכן בטיו *
  

 הירושימה – קובה - 5יום 
קצר להכרות עם  לסיור מודרך) נצא הציוד יועבר ישירות לקיוטו וימתין לנו שם –אורזים תיקי צד לאחר ארוחת הבוקר, (

לעיר נצא בנסיעה מהירה  נקנסן ( הרכבת הבולט המהירה )רכבת השיבדרכנו לתחנת הרכבת ובסיומו נעלה על  קובה
שהביא לסיום מלחמת  נבקר במוזיאון השלום ובמתחם פארק השלום בו היה מרכז הפיצוץ האטומי.בהגעה נצא והירושימה
  .ארוחת הערב כלולה . העברה למלון ללינה.2העולם ה 

  
  קיוטו –האי מיאג'ימה  –הירושימה   - 6יום 

במקדש , אחד האתרים האהובים ביפן. נסייר באי, נצא לשייט אל האי מיאג'ימהוקר ניסע ונגיע למעגן ממנו לאחר ארוחת הב
. עם סיום הסיור לקראת צהריים נחזור בשייט ובהעברה מהמעגן לתחנת הרכבת של (המקדש הצף) Itsukushimaהיפהפה 
שנים.  1000שהייתה בירתה של יפן במשך  , העיר החשובההמהירה לעיר קיוטו ברכבת הבולטממנה נצא  הירושימה

  ארוחת הערב כלולה.  .)  יוטולקקובה הועבר ישירות מ ( הציוד כבר ימתין לנו במלון העברה למלון להתארגנות
  

  קיוטו – 7יום 
בה התאכסנו השוגון ופמלייתו. נתרשם מעיצובה המתוחכם  נבקר בטירת ניג'והיום כולו מוקדש לעיר החשובה קיוטו. 

שהוקם על מדרון ומהמרפסת שלו נשקפת קיוטו,  מקדש קיומיזו Kiyomizudera Templeצירות האומנות. נמשיך משם ל ומי
להפסקת צהריים ושוטטות בין הדוכנים והסמטאות הצרות בהן  Nishiki Koji Dori במהלך יום מדהים זה נספיק לעצור ב 

במרכז אגם  מקדש קינקאקוג'י –בפביליון הזהב "צ נבקר מוכרים תוצרת שלא תמיד עין ישראלית רגילה לראות. אחה
   . Nishijin Kimono Show נחווה במשותף בילוי ב . ריואנג'ישבאמצעו גן יפהפה ובמקדש הזן 

באזור גיון מתגוררות . כמרכז חיי הלילה של קיוטו, לסייר רגלית בין בתי התה הנודע בערב נצא לרובע גיון● 
אם יתמזל לנו נוכל לבחון ולראות אותן מקרוב ביציאה או בכניסה יות למקצוע הגיישה)  (סטג'ר הגיישות והמייקות

  .ארוחת הערב כלולה . חזרה למלון ללינה. לאחד מבתי הגיישות באיזור
  

  קנאזאווה  –נארה  –קיוטו  – 8יום 
נראה את האיילים  הביקורבכניסה לאיזור מתחם  .8-, בירת יפן העתיקה במאה הלנארהלאחר ארוחת הבוקר,נצא בנסיעה 

 הבודהה הגדול ביפן -שבו נמצא הבודהה היושב - Todaijiנבקר במקדש חיה קדושה בה אסור לגעת.  - המשוטטים חופשי 
הענק, נמשיך  נטייל בפארק נארהשומרי סף ענקיים עשויים מאבן.  2אשר נמצא במבנה בכניסה למקדש המרשים הכולל 

הנמצאת לחופו אל קאנאזאווה ורות רבות עשויות מאבן. לקראת הצהרים נצא בנסיעה בפארק, שייחודו מנ Kasugaמקדש ל
 .רובע הגיישות המיוחד, לפני הגעה למלון ללינה Higashi Chyamachi לבקר בנספיק עוד  לקאנאזאווהשל ים יפן. בהגעה 

 .ארוחת הערב כלולה
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  טקאיאמה -שיראקאווה גו  –קאנאזאווה – 9יום 

: העיר שהשתמרה בבידוד טופוגרפי בין ההרים לים וניצלה מתהפוכות בקאנאזאווה לסיור מודרךר נצא לאחר ארוחת הבוק
. שמו בא לו על שום הנחשב השלישי בחשיבותו בקרב אוכלוסית יפן נבקר בגן הבוטני הקסום קנרוקואןהמלחמה והקדמה. 

ונשוטט בין הרחובות  אשר ברובע נגמצ'י מסורתינבקר בבית הסמוראים השנטען כי הוא ניחן בשש (רוקו) תכונות נעלות. 
. לקראת הצהרים נצא בנסיעה של כשעה וחצי דרך מעברי הרים ונופים כפריים ביקור בשוק הציורי אומישוהפתלתלים כולל 

  , המקום הוכרז על ידי אונסק"ו כאתר חשוב של המורשת היפנית והעולמית. בתי העץ שיראקאוואגו לסיור מלא בכפראל עבר 
  

הבנויים בסגנון הארכיטקטוני הייחודי למקום נקראים "גאשו זוקורי", וזכו בשמם כי הם מזכירים שתי ידיים  שיראקוואגושל 
.לאחר הביקור בכפר ציורי ומיוחד זה נשים פעמינו בנסיעה  Wada House הללו הנקראים  נבקר באחד הבתיםבתפילה.

בין  סוג'י -נצא לסייר רגלית  בליווי מדריך מקומי ונבקר ברובע סנמצ'יו עם הגעתנ יה.יהיפהפ לטקאיאמהנגיע לקראת ערב 
  .כלולה ארוחת הערב .בטאקאיימהבתים עתיקים שהשתמרו שם, נראה בתים טיפוסיים אופייניים למקום. לינה 

 
  האקונה -הר פוג'י  –טאקאיימה – 10יום 

, המקושטות מוצגות מרכבות פסטיבלי האביב והסתיו, בו קאיקאן-יטאי ונבקר במרכז לשוק הבוקר המקומינשכים קום 
אחת הבודדות שהשתמרו -למטסומוטו לביקור בטירהבאוטובוס בלב האלפים היפניים  ניסע להפליא. לאחר ארוחת הבוקר

למרגלותיו של הר  מרכז המבקריםהיפניים אל עבר  בנסיעה במורד האלפיםמשם נצא  בצורה אותנטית מתקופת הסמוראים.
מלון נופש מיוחד ופופולארי בקרב אוכלוסיית המעמד הבינוני  -  Onsen במלון  בהאקונהם נעצור.משם נעבור ללינה פוג'י ש

  ). אפשרות ליהנות מהמרחצאות במלון ללא תשלוםבמלון ולינה.( ארוחת ערב.  והגבוה ביפן
  

  טוקיו  - קאמאקורה   –האקונה  – 11יום 
, נעלה עד נשוט באגםופי הפארק הלאומי ועיירת הנופש, אשר לחופו של אגם אשי. נבלה בוקר נפלא בנולאחר ארוחת הבוקר 
{אזור בעל פעילות גאו תרמית עם בוץ מבעבע ומעיינות מדיפי ריח גופרית). ממש  העמק "הרותח" - לתצפית על אווקודני

כה לתיירים וליפנים כאחד. נסיים מוקד משי -מ')  3776מולנו ניצבת כיפתו של הר פוג'י, סימלה של  יפן והגדול בהריה (
. בין הפסלים החשובים נמצא גם פסלו של יגאל תומרקין. משם בצהריים המאוחרות נשים פעמינו בביקור במוזיאון הפתוח

.בין 14-כמרכז פוליטי של הממשל היפני במאה ה עיירת חוף ששימשה קאמאקורההבירה אולם קודם לכן נבקר ב לכיוון טוקיו
פסל ברונזה השני בגודלו ביפן, עם סיום  – Daibutsuנמשיך לפסל הבודהה הענק  .Hase deraמקדש נבקר בהאתרים 

  .ולינה ארוחת ערב העברה למלון. לטוקיוהביקור ניסע 
  

  טוקיו  – 21יום 
 -  דייאטהנראה את  במתחם הקיסרי,נתחיל  להיכרות עם עיר מטרופולין מדהימה זו. לסיור מודרךלאחר ארוחת נצא 

נבקר במוזיאון אדו  נאקאמיזהנהנה משדרת דוכני הבזאר המסורתי  ,במקדש אסאקוסה קאנוןנבקר  למנט היפני,הפר
. הפארק הוא אחד מהגנים הציבוריים הראשונים של יפן נבקר גם במוזיאון הלאומישם פארק אונו משם ניסע  המדהים

 רובעבונסיים את תקופת מייג'י המוקדמת. שהוקם ברוח מערבית תוך הטמעת שיטות עבודה בינלאומיות שאפיינו 
  .ולינה ארוחת ערב בהמשך העברה למלון. בו תצוגות האלקטרוניקה מקיפות אותנו מכל עבר. אקיהאבארה

 
      ניקו –טוקיו  – 31יום 

שלוות, הנוף ההררי והמיוער, בין בתי עיירות  ךבבוקר צפונית מטוקיו. בתו 00:80לאחר ארוחת הבוקר נצא בסביבות השעה 
אשר  ,כמאוזוליאום לשוגון הנודע טוקוגאווהבו נבנה קומפלקס המקדשים המפואר ביותר ביפן,  הפארק הלאומי ניקושוכן 

 נבקרלמרגלות הר הגעש הכבוי  אגם צ'וזנג'יבדרך הזיגזג ל ההמרהיב, נעל במכלול מקדש טושוגו רנבק יפן.איחד את 
  (תלוי בפקקים) למלון ללינה.  19:00בערב בסביבות השעה  לטוקיו ה. חזרלהצהריים כלו תארוח מטר. 97בגובה  במפל קגון

   
    טוקיו  – 41יום 

 1868. העיר הפכה לבירת יפן ב טוקיו –במטרופולין הענק  ליום טיול מקיף ומודרך 09:00נצא בשעה  לאחריהארוחת הבוקר ו
עולם מסורתי וגינונים שמרניים,  עתידנית, עם וגיתטכנולוקידמה והיא בעלת שילוב מרתק של מרכזים סואנים ותוססים, 

שהניח את התשתית לקידומה המואץ אשר נבנה לכבוד הקיסר  יג'יימקדש מבביקור בנתחיל מקדשים, פארקים וארמון הקיסר.
 – ITSUKIJ – ביקור בשוק הדגים של טוקיולנגיע לקראת צהריים בו קבורים ששת השוגונים.  למקדש זוג'וג'ימשם  .של יפן

, הפארק האולימפי, יויוגינמשיך דרך  בו נערכת מדי יום מכירה פומבית של דגי הטונה הענקיים ***שוק   השוק הגדול בעולם
 גינזהונקנח בסיור ברובע  נעלה לתצפית ממגדל טוקיושדירת המעצבים והאופנה העדכנית ביותר,  סנדו, –נבקר באומוטה ו

  .מרכז סוניהאלגנטי ובו 
  נחזור למלון ללינה.  ארוחת ערב במסעדה מקומית שינז'וקו כולל -לסיור באזור הבילוי המפורסם של טוקיו בערב נצא  ••••
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נקבעת בשטח.  עקב הפגיעה של תנועת התיירות בשוק הדייגים מגבילות הרשויות המקומיות את הכניסה לתוך השוק והכניסה למתחם***     

  הרגולציה משתנה מעת לעת, וזהו המידע נכון להיום.ר לחזות בתהליך המכירה הפומבית.ולכן גם לא מתאפשר לקבוצות לבקר השכם בבוק
   

     ת"א –טוקיו  – 51יום 
  .נחיתה בנתב"גטיסה חזרה ארצה וובהמשך לסיאול  קוריאן איירליינס העברה לשדה התעופה לטיסתלאחר ארוחת הבוקר 

  
  חדל הקשור בחברת התעופה אינו מהווה עילה לתביעה כנגד חברת חשוב להבהיר ולציין חד משמעית כי כל שינוי ו/או מ* 

  פגסוס והאחריות כולה היא על חברות התעופה במקרה זה וכי פגסוס תהיה פטורה מכל פיצוי בגין שינוי ו/או מחדל שכזה.      
   ויתורים על חלק ממקומות  הטיסות וחברות התעופה ייתכנו שינויים בסדר התוכנית ולעיתים אף ז"בשל שינויים דחופים בל **

         הביקור תוך מתן תחליף ראוי במקום וזאת אף לאחר היציאה מהארץ בייחוד בטיולים עם זמן שהייה ארוך מחוץ לארץ.      
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         עושה את ההבדל בטיול של פגסוסעושה את ההבדל בטיול של פגסוסעושה את ההבדל בטיול של פגסוסעושה את ההבדל בטיול של פגסוס    באמתבאמתבאמתבאמת    ההההממממ

        ::::    וסיאול ( קוריאה )וסיאול ( קוריאה )וסיאול ( קוריאה )וסיאול ( קוריאה )    ליפןליפןליפןליפן
מידי יום (  לימים מלאים )  בימים בהם טסים( למעט שעות אוטובוס  לתמחורפגסוס מתחייבת בכתב שימו לב!!! 

די יום על פי החוקים הנהוגים בארץ יעד) ולמדריך הישראלי שיהיה זמין ימלפחות שעות  8 - כ אוטובוס בשימוש 
 תהיא ייחודי זו של החברהבכתב התחייבות  . ימים או חצאי ימים חופשייםללא מלאים, הטיול ה לימילקבוצה 

אפשרות , והחברה אותה הוא מייצגבידי מדריך הטיול באה להבטיח שלא תהיה כרתנו ובשוק הישראלי למיטב ה
  "להשלים" סיורים במהלך היום בתוספות כספיות הנקראות אופשונאלס' 

   ויש לה כמובן גם משמעות כספית בבואכם להשוות תוכניות ומחירים בין החברות השונות...............
 

         ...בפגסוס אתם מקבלים יותרבפגסוס אתם מקבלים יותרבפגסוס אתם מקבלים יותרבפגסוס אתם מקבלים יותר
 חצי פנסיון לאורך כל ימי הטיול  •

  הצהריים ) ערכן הכספי גבוה מארוחותש ברובן  ( ארוחות ערב           
  אוזניות שמע אישיות במהלך כל הטיול   •
 יותר סיורים ושעות שימוש באוטובוס מידי יום   •
 :יותר אתרים שעלותם כלולה במחיר  •

  סיור עיר              •••• סיאול:
  ת פנורמית ממגדל סיאולתצפי         ••••
  השטח המפורז         ••••
  ארמון הנשיאות ג'יונגבוקג'ו         ••••
  טקס חילופי המשמרות         ••••
  )Dongdaemun Market( דונגדאימוןשוק          ••••
  ארמון  גיונגבוקונג         ••••
  )Namdaemoon Marketמון (אישוק נמד         ••••
  אזור הקניות יאטאון         ••••
  המוזיאון הלאומי         ••••

  סיור עיר         ••••אוסקה:
 מאוסקהן  ( הבולט ) שינקאנסןנסיעה ברכבת  ••••

 להירושימה             
  :הירושימה

  שייט וביקור באי מיאג'ימה  ••••
  מוזיאון השלום לזכר קורבנות הפצצה          ••••
  המקדש הצף          ••••

 גיוןסיור ערב ברובע הגיישות            ••••קיוטו
 טירת השוגון –ניג'ו  ••••
 פביליון הזהב –מקדש קינקאקוג'י  ••••
 גן הזן  – בית האבנים רויאנג'י ••••
 מדרחוב סימטאות שוק נישיקי קוג'י דורי ••••
 Nishijin Kimono Showמופע ••••

 מקדש טודאיג'י           ••••נארה 
 פארק האיילים הנקודים ••••
 קאסוגה-מקדש שינטו ••••

  קאנאזאווה:
  יאמאצ'יהיגאשי צ'י –רובע הגיישות   ••••
  הגן הבוטני  –גן קנרוקואן   ••••
  בית הסמוראים -רובע נגמצ'י   ••••

  גו: ה שיראקאוו
 גוה סיור מלא בכפר שיראקאוו          ••••
 : קאיימהאט
 וסאקאבהבית ק ••••
 הרחוב העתיק ••••
 שוק הבוקר     ••••

  סוג'י-רובע סנמצ'י           
  : מטסומוטו

   ביקור בטירת הסמוראים
 : האקונה

 גםשייט בא – ם אשיאג ••••
 העמק "הרותח" ••••
 מרכז המבקרים בהר פוג'י ••••
 המוזיאון הפתוח ••••
 אונסן יפני מפנק ••••

  קאמאקורה: 
  פסל הבודהה הגדול        ••••

  טוקיו: 
 מגדל טוקיוותצפית מביקור  ••••
 (כפוף לתקנות השוק) שוק הדגיםסיור ל ••••
 מקדש אסאקוסה קאנון ••••
 מקדש מייג'י ••••
 בזאר נקאמיזה ••••
 מרכז התצוגה של סוני באיזור הגינזה ••••
 סיור ערב לשינג'וקו רובע הבילויים  ••••
 רובע האלקטרוניקה –אקיהאברה  ••••
 פארק אונו + המוזיאון הלאומי ••••

  : ניקו
 מקדש טושוגו שינטו ••••
 מפל קגון  ••••
  אגם צ'וזנגי ••••

  לנוחיותכם מומלץ לצורכי השוואה לעבור נקודה נקודה ולבחון אם נמצאת בתוכנית של חברה מתחרה* 
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לנוחיותכם ניתן  לגלוש לאתרי האינטרנט של חלק מהמקומות בהם מבקרים ביפן במהלך 

 הטיול :
 

Tokyo Tower : http://www.tokyotower.co.jp/333/foreign/eng/index.html 
   

  Meiji Shrine : http://www.meijijingu.or.jp/english/intro/index.htm 
 
  Asakusa Kannon Temple : http://www.japan-guide.com/e/e3001.html 
 
  Hase Kannon Temple : http://www.japan-guide.com/e/e3101.html 
 
  Great Buddha : http://www.japan-guide.com/e/e3100.html 
 
  Toshogu Shrine: http://en.wikipedia.org/wiki/Nikko_Toshogu 
 
  Futarasan : http://www.nikko-jp.org/english/chuzenji/futarasan_chugushi.html 
 
  Kegon Waterfall Dropping : http://www.nikko jp.org/english/chuzenji/kegonnotaki.html 
 
  Lake Chuzenji : http://www.japan-guide.com/e/e3806.html 
 
  Mt. Fuji 5th Station : http://www.yamanashi-kankou.jp/english/index.html 
 
  Hakone Ropeway : http://www.hakoneropeway.co.jp/fr-language/index.html 
 
  Owakudani Boiling Valley & Lake Ashi :      
   http://www.hakone.or.jp/english/midokoro/keikan.html#03 
 
  Todaiji Temple : http://web-japan.org/atlas/historical/his13.html 
 
  Kasuga Shrine : http://en.wikipedia.org/wiki/Kasuga_Shrine 
 
  Nara Park : http://www.pref.nara.jp/narakoen/index-e-take-2.htm 
 
   Kinkauji Temple : http://www.shokoku-ji.or.jp/english/e_kinkakuji/ 
 
  Ryoanji Temple : http://www.ryoanji.jp/ 
 
   Kiyomizu Temple : http://en.wikipedia.org/wiki/Kiyomizu-dera 
 

guide.com/e/e3902.html-http://www.japanGion :    
  

        שוב לשים לב לכך ש.........שוב לשים לב לכך ש.........שוב לשים לב לכך ש.........שוב לשים לב לכך ש.........חחחח
  לנכדים.  ומתנות אין למטיילים הוצאות נוספות כלשהן למעט אולי ארוחה קלה בצהריים מידי יום. בטיול פגסוס
  ( .. ואפילו חצי דרגה יותר יש לה משמעות רבה במחיר ).ישנים במלונות ברמה טובה  בטיול פגסוס
  .בים הכלולה במחיר בטוקיו ובקיוטויש פעילות בער בטיול פגסוס
  לא נחסכו כניסות לאתרים העולים בכסף שנחסך בטיול מציע פחות ביקורים באתרים ולכן יותר זול. בטיול פגסוס

  ערים שונות דבר החוסך נסיעות הלוך וחזור : 7אורכו היא ב מתוכנן בדרך הגיונית והלינה ל הטיול בפגסוסמסלול 
קיוטו  –דרך שירקאווה לקאנאזווה (לא חוזרים לטקיימה)  –קייאמה אט –דרך קמקורה להאקונה ( לא חוזרים לטוקיו )  -טוקיו

 –ת קיוטו בגדול ) מפספסים א –( לינה בעיר מקסימה זו ולא באוסקה ממנה יש המציעים נסיעה יומית הלוך וחזור לקיוטו 
הירושימה (לינה בהירושימה כדי להספיק ולטייל בכל מה שיש בה להציע ולא רק בטיול יומי הלוך וחזור מאוסקה שמשאיר 

   אה בין הטיולים היא מלאכת מחשבת. רב הנסתר על הגלוי.וההשומעט זמן לסיור ) ........ 
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  :*יםהטיול ייציאה ומחיר כיתארי

  מדריכ/ה  חזרות  יציאה ימולס
SKT0322    22/03/18 05/04/18 שרון טלמור  
SKT0510    10/05/18 24/05/18 בועז חדשי  
SKT0922    22/09/18 06/10/18 בועז חדשי  

  המחיר לנוסע/ת בחדר זוגי.*    
   הנ"ל מוגבל .פגסוס שומרת לה הזכות להעלות המחיר בכל נקודת זמן** חשוב להדגיש כי מספר המקומות במחירים                   

  רק תשלום דמי הרשמה ישמש כאישור לשמירת המחיר(למעט מיסים והיטלים). לנרשמים חדשים.                     
 .ללא כפל מבצעים והנחות*** 

  המחירים כוללים:
  .)סופי וכפוף לשינוייםדיין לא (לו"ז ע  קוריאן איירליינסהתעופה  בחברת טיסות:   ••••  

   * למחרת  958KE*  15:25>- 22:10     סיאול ת"א/
   KE2727   18:35>- 16:55   סיאול/אוסקה

    957KE   21:00>-14:55   ת"א סיאול/  706KE   11:50>-09:25טוקיו/סיאול     
  פירוט בהמשך)( םבחדרים זוגיים עם שירותים צמודיכוכבים ) 4 ( מדרגה ראשונה :מלונות   ••••
 .חצי פנסיון לאורך כל הדרך :כלכלה •
  .עפ"י התוכנית המפורטת  + רכבת הבולט השינקנסןאוטובוס מיוחד לתיירים לפי התוכנית :תחבורה •
    ביקורים וכניסות לאתרים על פי התוכנית המפורטת. :כניסותו ביקורים •
  מי דובר אנגלית, כנדרש.מצוות מדריכי פגסוס המנוסים ומדריך מקו ישראלי יךמדר :הדרכה •
  .20/08/2017כון ליום ה נ קוריאן אירליינסבטיסות ובטוקיו ועוד תוספות דלק  בנתב"ג מסי נמל:כללי •

עלות של תוספות הדלק במידה ויעודכנו במהלך התקופה עד היציאה תמסר למטיילים שנרשמו/ירשמו במועד קבלת 
 • בה עד מועד היציאהעלות אם תהיה יגהודעה על כך מחברת התעופה.הפרש ה

  ● לנותני השירותים בחו"ל יפיםט  •
 לכל נוסע/ת לכל מלון). $3( מלונותסבלות בשירותי   •
 

  אינם כוללים: המחירים
 . $770 תוספת לחדר ליחיד •
  .ביפןשה פגסוס אינה ממליצה על חדר לשלומתגלגלת נוספת .מיטה  לזוג עםחדרים חדרים לשלושה הם ביפן  •
 .עלות מעודכנת של הדלק והמסים7.201801.0ותוספת הדלק במידה ויהיה מעבר לידוע ליום  עידכון במסי הנמל  •

  הפרש העלות יגבה במועד זה .  כרטיס הטיסה לפני יציאת הטיול.כירטוס תימסר לנרשמים במועד      
  על הדרכון להיות בתוקף חצי שנה מיום היציאה.הוצאת דרכון ו/או הארכת תוקפו.:מסמכים  •

  דפים ריקים רצופים לפחות לצורך חתימות במעברים השונים  3ליכם המטיילים לוודא כי בדרכונכם ע     
  נוסע/ת שבדרכונו לא יהיו שלושה דפים ריקים לא יוכל לעלות למטוס עוד בשדה התעופה בארץ.     
  פואית.רכן הטסה רפואי ומטען סטנדרטי או מורחב עפ"י תנאי הפוליסה המותאמת לכל נרשמ/ת ו ביטוח נסיעות  •
  *2700.או למרכז בריאות למטייל בטלפון 03-5634848בנושא חיסונים יש לפנות אל משרד הבריאות בטלפון       
  להביטוח בעת ההרשמה ככיסוי לדמי הביטו ומלץ וחשוב לרכושמ מרכז שירותי בריאות כללית.     
 (כמובן עפ"י תנאי הפוליסה ) הגבוהים     
 לסדר פגסוס תעשה מאמץ לאפשר למי שמעונין לחזור שלא עם הקבוצה (עד רת הקבוצתית:מסגטיסה שלא ב  ••••

  שנצליח מטיילים בקבוצה)למצוא טיסות בימים המבוקשים ע"י המטייל/ת המבקש זאת.אין בטחון 10%גודל של            
  תוספת,מבוקשת זו  ות עקב חריגהאיננו יכולים להבטיח שלא תהייה תוספת במחיר הטיס.מראש לא נבטיח זאת           

  אפשרי בנוסף לשינוי שיהיה 50$ בסךתשלום דמי טיפול שפגסוס תוסיף למחיר הטיול. ללא קשר תגבה פגסוס            
 יציאת הטיול. אין אפשרות ליציאה חריגה אינדיוידואלית לפני בקשת בשינוי.במחירי הטיסה הנובע מ           

  

  :הערות כלליות
סעים נו 52בהרשמה של  םמותניומחירו יציאת הטיול  • 2018אלה ל  ותקבוצלידועים נקבעו לפי תעריפים  הטיסות
סידורי  •בתקופת תערוכות/ ירידים ואירועים מיוחדים המלונות בערים האמורות יהיו מחוץ לעיר או עיר סמוכה •לפחות 

היפני. עם התחזקות/החלשות היין יעודכן המחיר מידי  אל מול היןקרקע נקובים בדולרים אמריקאים על פי שער החליפין 
ווצר בשדה תעופה ישעות שת 7ארוכה מעל  המתנה בכל •עד מועד העדכון ושילם מקדמה לטיול פעם למי שלא נרשם 

לכשיתברר לפני  על חשבונהבקרבת שדה התעופה  DAY USEהלוך או חזור תיזום פגסוס טיול או מלון  בדרך
הטיסות  "זסדר ימי הטיול יהיה בכפוף ללו הטיסות הם סופיים* על פי לוח זמני הטיסות. הטיול שזמני יציאת

  אין אפשרות לבחור מקומות ישיבה על המטוס במסגרת כרטוס קבוצתי  • שאינו סופי ם אירופאיותהבינלאומיות והפנימי
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אין  • רבים, בקבוצות לא ניתן מראש. שלא כבכרטוס אינדיבידואלי, בו יכול הסוכן לבחור מקומות ישיבה במקרים
 ביכולתנו להבטיח מראש הטבות בכרטיסי טיסה קבוצתיים (נקודות נוסע מתמיד, בונוסים וכד') המוצעים ע"י חברות

לתנאי ההתקשרות והאחריות לפי פרסומי הטיולים  תנאי ההרשמה וביצוע הטיולים בכפוף •התעופה ליעדים שונים 
  הראשון בהצעה.למועד המצוין בראש העמוד  כוןנ המחיר •בחוברת פגסוס ישראל 

  מכירה ביום התשלום):   -הגבוה מחאות ההעברות והה( יבוצע לפי שער לטיול הסדר תשלום מסלולי 
. ההרשמה ליום עצמו בכרטיסי האשראי כשהתקבול לפגסוס הוא מיום ההרשמה, צמודים לדולר,תשלומים שווים במספר
. מסלול התשלומים טיולה ליציאיום ה מתאריךלא יאוחר מחודש יתקבל אחרון הום תשלה .מידי חודש בתחילתוהמשך 

באמצעות כרטיסי אשראי על פי מדיניות ההצמדה למט"ח של חברת האשראי ולא של פגסוס כלומר כל תשלום יחוייב לפי 
וס אינו היום של .יום ההרשמה לטיול בפגס והוא היום הקובעשער הדולר האמריקאי ביום החיוב של חברת האשראי 

  אין כפל מבצעים/הנחות.                                                       קביעת שער הדולר האמריקאי לתשלום.                  
 ) מומלץ לרכוש ביטוח כבר בעת ההרשמה שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות עפ"י כללי הפוליסה(:תנאי ביטול
 47$של   עסקים מלאים לפני הטיסה (לא כולל שישבת ו/או חגים), בחיוב דמי ביטול בסך ימי 30הזמנה עד ביטול ה

לנוסע/ת,  700$עסקים מלאים לפני מועד הטיסה יחויב דמי ביטול בסך  ימי 21-29ביטול ההזמנה במסגרת  לנוסע/ת.
 ימי 8-13לנוסע/ת, במסגרת    1700$בסך  עסקים מלאים לפני מועד הטיסה יחויב בדמי ביטול ימי 14-20במסגרת 

עסקים מלאים לפני מועד  ימי 4-7לנוסע/ת, במסגרת  2200$עסקים מלאים לפני מועד הטיסה יחוייב בדמי ביטול בסך 
עסקים מלאים לפני מועד הטיסה יחויב בדמי ביטול בסך  ימי 4- לנוסע/ת, מתחת ל 2900$הטיסה יחויב בדמי ביטול בסך 

, ביטול ביום היציאה יגרור עלות מלאה של הטיול. דמי הביטול יקוזזו מהתשלום שבוצע בפועל. במידה לנוסע/ת 3800$
ונשלחו דרכוני הנוסעים המבטלים לשגרירות לצורכי ויזה, יתווסף לדמי הביטול גם סכום הוצאת הויזה הנקוב לעיל תחת 

   סעיף המחירים אינם כוללים.
 שמסר הלקוח בעת ההרשמה וזאת בהתאם לחתימה על טופס רישום נלווה.דמי הביטול יגבו מאמצעי התשלום    •
 קשיחים ביותר.  כן ועל עלויות הביטול מכילות התחייבויות לספקים שונים המרכיבים את הטיול בהתאם לתוכנית הנ"ל   •
               באם הוזמנו שירותים מיוחדים/ נלווים דמי הביטול עבורם יהיו בנוסף לדמי הביטול הנ"ל.    •

  (לדוגמא: דיוויד/שדרוג מחלקה בטיסה/כרטוס מוקדם/ טיסות פנים וכו').       
 לרכוש פוליסת ביטוח המכסה דמי ביטול לכל מקרה שעתיד לבוא. באחריותךעל כן, יש לזכור!    •

  או מייל  03-5436060** ביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס למספר 
  המאשר את ביטול הטיול ואישורו חזרה ע"י סוכן/נציג מטעם פגסוס. Pegasus@pegasusisrael.co.ilלכתובת 

  
 מבחר מלונות בהם משכנת פגסוס את קבוצותיה ודומים להם ברמתם:

  תימסר לנוסעים לפני יציאת כל טיול.רשימת מלונות   •      *(אין ברשימה זו משום  הבטחה למלון  מסוים)
  

  אתר אינטרנט (במידה ויש)       דרגה             שם המלון              עיר
Four Points by Sheraton  סיאול  *4 www.fourpointsseoulnamsan.com  
Ana Crown Plaza  קובה  *4 www.anacrowneplaza -kobe.jp/lang/english/  

Ana Crown Plaza  הירושימה  *4 www.anacrowneplaza -hiroshima.jp/lang/english/  
 Kyoto Tokyu Hotel  *4  h.tokyuhotels.co.jp/en/-http://www.kyoto  קיוטו

New Miyako Hotel  *4  miyakohotels.ne.jp/newmiyako/english/index/html/www. 
Kanazawa Tokyu Hotel  *4  www.tokyuhotelsjapan.com/en/hotel/TH/TH_KANAZ/index  קאנאזאווה .html  

Ana Crown Plaza Hotel  *4   www.anacrowneplaza -kanazawa.jp/lang/english/   
Associa Takayama  טאקאיימה  *4  www.associa.com/tky/  
Sengokuhara Prince  האקונה  *4  sengokuhara/-www.princehotels.com/en/hakone  
Grand  טוקיו  Prince N ew Takanawa  *4  www.princehotels.co.jp/newtakanawa/  

Tokyo Prince  *4  www.princehotels.com/tokyo/  

 . , ודירוג פגסוסעת קהל, די בשילוב של אתרי תיירות מוביליםדירוג המלונות הוא דירוג רשמ ••••
   ת"א 4הרכב  רח'ההרשמה במשרדי פגסוס 

  03-5436070פקס' /  03-6374000טל' 
pegasus@pegasusisrael.co.il אפשר גם באמצעות דואר אלקטרוני 

   לראותכם בין מטיילינו.לראותכם בין מטיילינו.לראותכם בין מטיילינו.לראותכם בין מטיילינו.    חחחחנשמנשמנשמנשמ


