תוכנית יסוד בלבד (דוגמא קרובה לתוכנית שנבצע השתלמות מקצועית יפן  :נובמבר 2017 -
 10לילות  12יום
TOKYO MOTOR SHOW Oct 30 - Nov 6, 2017
Koto-ku Japan Tokyo Big Sight3-11-1 Ariake, o 135-0063, Tokyo, Japan
 ביקור במפעל רכב מאזדה שבהירושימה-

ביקור במפעל טויוטה  -נגויה .

יום מס'  2-3.11 - 1-2יום -ד' תל אביב טוקיו

יציאה נמל תעופה תל אביב טיסה דרך יעד בדרך לעבר ליפן  -הגעה לטוקיו סיור פנורמי
במרכזיה הכלכליים הפולטים והתרבותי של טוקיו .טוקיו היא עיר תוססת עמוסה בהולכי
רגל ומכוניות על רקע מסכי פרסומות ענק ,מבנים מודרניים ,חלונות ראווה המציעים שפע
טכנולוגיות חדשניות  .נפתח בסיור באזור אקיאהבארה ( ,)akihabaraהידוע כאזור עתיר
מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ,לעבר רובע גינזה ( (GINZAשכונה ברובע צ'ואו בטוקיו הידועה
כאזור יוקרתי של העיר ומפורסמת בזכות ריכוז של חנויות כלבו ,חנויות אופנה ,מסעדות
ובתי קפה .גינזה מוכרת כאחד מאזורי הקניות היוקרתיים ביותר נבקר בבניין סוני הממחיש
את העוצמה הכלכלית של יפן בעולם נסייר סביב גורדי השחקים ובראשם מבנה עיריית
טוקיו המרשים שעלותו מעל מיליארד דולר משם נמשיך לעבר האי אודאיבה שייט פנורמי
 +לינה טוקיו.

יום  3טוקיו  3.11יום ו'  :תערוכה  ,אסאוקה  ,מקדש שינטו ,קסאסוממיגאקי
והפרלמנט  ,מגדל טוקיו תצפית.

לאחר ארוחת בוקר ,יציאה לתערוכה תערוכה רכב  ,בסיום חצי יום המשך טיול בעיר,
נבקר באזור אסאקוסה ובמקדש סנסו-ג'י ( ) SENSO-JIנמשיך למוזיאון אדו ,נעבור דרך
אזור קאסוממיגאקי נצפה בפרלמנט היפני ,אם יתאפשר מבחינת זמן נבקר גם במקדש
השינטו ממיג'י ( .(Meiji juנעבור בשדרת המעצבים לב ליבה של יפן הצעירה והעכשווית
משם הדרך תובילנו עד מגדל טוקיו ממנו נעלה לתצפית על העיר ,בערב נצא ביקור בבית
השלום קהילה של נוצרים פרוטסטנטיים אוהבי ישראל ולרובע שינג'וקו ) (SINJUKUרובע
הבילויים והמסעדות( .בתחבורה ציבורית)
יום מס'  :4יום שבת  - 5.11 –:4.11יוקהאמה-עיר חוף קאמקורה – מקום מושב
השוגונים -עיירת הנופש האקונה המוזיאון הפתוח
ארוחת בוקר ,יום ביקורים מענין ,נסיעה לעיר הנמל המפורסמת יוקאאמה – סיור בעיר
נמשיך לעיר החוף קאמאקורה שהייתה בעבר מרכז פוליטי ומקום מושב השוגונים .ביקור
במקדש שם נמצא פסל בודהה ענק מנחושת במרכז השינט הצ'ימן גו ובמרכז הציורי של
העיר .מקאמקורה נמשיך לאזור הנופש והמעיינות מרפא שבהאקונה ידועה בשם זה בשל
מעיינות המרפא הרבים המאכלסים אותה  .נבקר במוזיאון הפתוח של האקונה ובו שלל
יצירות מופת של גדולי אומני המאה ה , 20נילסן ,פיקאסו יגאל תומרקין ואמנים יפנים
ונהנה מטבילה במעיינותיה .לינה אזור האקונה .

יום מס'  :5יום ראשון :האקונה -מעיינות גפרית אוקודאני -אגם אשי -רכבל -הר
הגעש פוג'י -אזור נגויה
לאחר ארוחת הבוקר נצא לעבר הפארק הלאומי פוג'י – ההר הגעשי המפורסם בכיפתו
המושלגת אחד מסמליה של יפן .נתחיל בעמק המבעבע אקווקודאני ,שם נערוך תצפית על
התופעות הגיאומטריות -תסיסת הבוץ מעורבת בגפרית ,משם נמשיך לשייט מהנה באגם
אשי  .בסיום פנינו צפונה לעבר הר פוג'י -הסמל של יפן עם פסגתו המושלגת  ,נעפיל עד
לתחנה האחרונה אליה ניתן להעפיל ברכב  -לתצפית נפלא על פסגת ההר ,והאגמים
שלמרגלותיו -מראה נפלא  .בסיום היום ניסע ללינה לאזור נגויה ( )Nagoya

יום מס'  6יום שני  :6.11יום סיור מקצועי גולת כותרת  -ביקור במפעל טויטה ,
מאטסומוטו  .מטאסומוטו -מצודת הסמוראים -חוות גידולי -ואסאבי – האלפים
היפנים -העיר טאקיימה
לאחר ארוחת הבוקר נצא לבקר במפעל הגדול והמרשים של טויוטה  ,לאחר הביקור נעלה
צפונה לעבר מאטסומוטו ,בנסיעה בלב האלפים היפניים נעלה לתצפית על מצודת הסמוראים
אשר שימשה את מאטסומוטו בעבר ,ניסע לביקור בחוות גידול צמח הואסבי החריף לאחר
מכן נמשיך בדרך היפה והמרתקת לעומק האלפים היפניים אל העיר טאקייאמה לאחר שנגיע
נסייר בעיר נבקר במוזיאון המיוחד שבו נמצאות עגלות ניידות בשם – יאטאי שגולפו על
ידי אומני המקום ושבהן משתמשים במהלך הפסטיבלים הנערכים בעיר בסתיו ובאביב מידי
שנה משם נלך למלוננו -לינה טאקיימה .
יום מספר  7יום שלישי  - 7.11נופי אלפים -שיראקווה גו -חצי האי נוטו -האזור
הכפרי .
לאחר ארוחת הבוקר נצא לאחד הימים היפים בנסיעה שלנו -נמשיך בנסיעה בנופים
המרהיבים של האלפים היפניים עד שנגיע לשיראקאווה-גו ,זהו כפר בעל חשיבות היסטורית
רבת ערך -שאונסקו לקח תחת חסותו .בכפר נוכל לסייר בין בתי עץ מיוחדים במוזיאון

הכפרי הפתוח  ,ניכנס לבקר באחד מבתי העץ האופיינים למקום .משם נמשיך לעבר חצי
האי נוטו -שיאפשר לנו להנות מהזדמנות נהדרת של חווית אזור הכפר היפני  ,כפרי דייגים
מיוחדים ,חופים קסומים ,מנזרים שנשכחו אי שם ,ומפרצי חוף יפיפיים  .זהו אזור
שהציביליזציה טרם חדרה אליו  .תוך כדי נסיעה נחוש את ההבדל האזורי ,טרסות אורז
ישתרעו לעיננו במראה יפה נבקר באזור טרסות האורז  ,טרסות האורז של סינאמי דאמש,
נמשיך לעבר חצי האי נטו – נתרשם מהאי נמשיך לעבר קאנזאווה לינה .
יום מס'  8יום רביעי  : 8.11קאנזאווה עיירת חוף ציורית  -קיוטו :
נתחיל בשוק יפני בקאנזווה  ,נערוך סיור בעיר נבקר בגן המפורסם קנרוקו -אן  ,נבקר בבית
סמוראים של משפחת נאמורה ונבקר ברובע הגיישות משם נמשיך לעבר קיוטו ,נבקר
במקדש הכסף – הגן שסביב המקדש נחשב בעיני היפנים לדוגמא היפה ביותר של גן יפני .
חשיבותו של המקדש היא שבו הגיעו לרמת המומחיות הגבוהה ביותר בטקסים ובאמנות
סידור הפרחים היפנית מהמקדש נצא רגלית במקביל לתעלת מים הנטועה עצי דובדבן
למסלול הנקרא מסלול הפילוסופים על שם קיטארו נישידה פילוסוף מאוניברסיטת קיוטו
שנהג לטייל כל בוקר לאורכו ,בתי קפה ,מסעדות ובוטיקים פזורים לאורך המסלול .לינה
קיוטו .
יום מספר  :9 9.11יום חמישי קיוטו  :הבירה העתיקה וההיסטורית של יפן:
קיטו בירתה העתיקה של יפן הקיסרית במשך כ 1000שנים ,כיום אחד מנכסי התרבות
המרכזיים של המדינה  .מבקרים רבים יראו בה את שיאו של הטיול ביפן" ,גובס" ,מייסד
חברת "אפל" ,כינה אותה העיר היפה בעולם והוא נהג לבקר בה יחד עם משפחתו מידי שנה.

העיר עתירת מקדשים גנים ובתי עץ .את טיולנו בעיר היפה הזו נפתח בביקור בטירת ניג'ו
(-)Nijo-joמצודה מרשימה וייחודית הן בזכות עיצובה הפנימי והן בשל "רצפות הזמיר"
שלה ,שעוצבו כך ,שכשדורכים עליהן הן "מזמרות" כציוץ הציפור – ציוץ שנועד לשמש
אמצעי אזהרה מפני פולשים או "אורחים" בלתי רצויים  .משם נמשיך לביקור בהיכל הזהב
 קינקואה-ג'י ( ,(Kinkaku- jiפנינת חן מיפן המדייוואלית ,שנבנה על ידי השוגוןהשלישי לבית אשיקאגה יושימיצו

נמשיך למקדש ריואן-ג'י ()Ryon-ji

המפורסם בזכות גן הסלעים הקטן שלו ונחשב לביטוי מושלם של מקדש המבוסס על

עקרונות הזן היפני ,נעצור לארוחת צהריים ונבקר בשוק האוכל הססגוני שוק
נישיקי ( )Nishikiשם נאכל לטעום מאכלים מסורתיים נוסח הבירה העתיקה של יפן,
את יומנו נחתום במקדש קיומיזו-דרה ( , )Kiyomizu-deraזהו מקדש בודהיסטי
שאליו טיפסו עולי רגל משך כ 1000שנים על מנת לשאת תפילה לאלה קאנון-האלה בעלת
 11הראשים ולשתות ממי המעיין המקודשים  .ממרפסת המקדש תפרס לפנינו תצפית מרהיבה
של העיר  .בערב נוכל לצאת לבלות ברובע ג'יון רובע הבילוי של העיר ,שם נוכל לראות
את הגיישות בעבודה

יום מס'  :10קיוטו -הירושימה
מעבר ברכבת בולט להירושימה .לאחר ההגעה נצא לביקור במפעל המכוניות מאזדה
נמשיך ונבקר באתר ההנצחה  -בפארק השלום ובמוזיאון .בצהריים נפליג במעבורת לאי
מיאג'ימה  ,הנחשב לאחד המקומות היפים ביפן .באי זה מתרחשת הרמוניה בין מקדשים
נפלאים ומיוחדים ,בתים עתיקים ,שמורות טבע ,תופעות מדהימות של גאות ושפלו אווירה
מיוחדת ואפילו מיסטית ,האי מקודש ליפנים .נבקר במקדש איצוקושימה(,)Itsukushima
שהוכרז כאתר מורשת עולמית חזרה לקיוטו או נארה
יום מס'  11קיוטו נארה או אוסקה – תל אביב
נסיעה לנארה ,ביקור במקדש טודאיגי' מבנה העץ הגדול בעולם ,מקדש שינטו ,קאסוגה ,
פארק נארה שבו  1200צבאים/איילים חופשיים נסיעה לנמל קנאסאי שעל אי באוסקה ,דרך
יעד ביניים המשך טיסה לתל אביב נחיתה ביום . 12
אפשרויות טיסה :אייר אוזבקיסטן  :יציאה  , 13:05סביבות  21:05בטשקנט (כ 5שעות
טיסה  ,החלפת מטוס  -22:05 ,המראה לטוקיו כ 7.30שעות טיסה) נחיתה סביבות
 09:55בבוקר היום השני.
אירו פלוט /טורקיש אייר .
מחיר ( מחיר טיול מעין זה החל מ 4850דולר ) הדגשה  -טרם נקבע סופי,
ההשתלמות כוללת :טיסות בינלאומיות עם עצירה ביעד נוסף בחול
מלונות ברמת תיירות טובה.
ארוחות בוקר אמריקאית ועוד  9ארוחות נוספות צהריים/או ערב
אוזניות שמע.
כניסות לתערוכות ולמפעלים.
כניסות לאתרים על פי המופיע בתוכנית .
מלווה קבוצה ישראלי .
ההשתלמות אינה כוללת:
ביטוח נסיעות וביטוח מטען
כל מה שלא מופיע תחת הכותרת התוכנית כוללת .
טיפ למדריך הישראלי .

