נסיעת השתלמות יפן1-12.11.2017 -

 10לילות  12יום

כולל ביקור במפעל טויוטה  +תערוכת הרכב בטוקיו
TOKYO MOTOR SHOW Oct 30 - Nov 6, 2017
Koto-ku Japan Tokyo Big Sight3-11-1 Ariake, o 135-0063, Tokyo, Japan

לתשומת לבכם  :בהשוואה לתוכנית הבסיס שנשלחה אליכם
הוספנו גם את יום שמורת הטבע ניקון וכן לינה ביום ה.11

: טיסות מתוכננות לנסיעת ההשתלמות
LX4221 S 01NOV 3*TLVZRH DK1
1105 01NOV E 0 738 B
2 LX 160 S 01NOV 3*ZRHNRT
0855 02NOV E 0 343 MB
3 LH 741 L 12NOV 7*KIXFRA
1450 12NOV E 0 744 M
4 LH 690 L 12NOV 7*FRATLV
2300 12NOV E 0 321 M
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:  או דומה להם ברמתם-  דוגמת מלונות: מלון
1. Tokyo ( Grand Nikko Tokyo Daiba or Hotel East 21 or similar
2 Hakone -hakouna sengokram Prince hotel Or similar
3. Hotel Associa Takayama Resort or similar (Western room) Takayama (1 night)
4. nagoya Nagoya kanko hotel or similar (1 night)
5.

OSAKA SHARATON MIYAKO HOTEL OR SIMILAR (3 night)
.  ותנאי הרשמה כמופיע בטופס ההרשמה המצורף- מחיר ההשתלמות

. משתתפים20 הנסיעה מותנית במינימום
. ההרשמה מיידית
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תוכנית הטיול -השתלמות :
יום מס'  1-2.11- : 1-2יום ד' -ה' תל אביב טוקיו ,טוקיו
יציאה נמל תעופה תל אביב טיסה דרך יעד בדרך לעבר ליפן  -הגעה לטוקיו  .טוקיו היא עיר תוססת עמוסה בהולכי רגל
ומכוניות על רקע מסכי פרסומות ענק ,מבנים מודרניים ,חלונות ראווה המציעים שפע טכנולוגיות חדשניות  .עם ההגעה
נערוך סיור פנורמי במרכזיה הכלכליים הפולטים והתרבותי של טוקיו במהלכו נבקר גם במוזיאון אדו ( )EDOנמשיך בסיור
באזור אקיאהבארה ( ,)Akihabaraהידוע כאזור עתיר מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ,נבקר באזור אסאקוסה וברחוב
נאקמיש ( )Nakamiseרחוב הקניות ,משם נמשיך לעבר האי אודאיבה ( (Odaibaונצא לשייט פנורמי (כ40דקות )
נמשיך למגדל טוקיו ממנו נעלה לתצפית על העיר ,צ'ק אין במלון  ,ארוחת ערב ,לינה טוקיו .
יום מס'  - 3.11 :3יום ו'  :תערוכת רכב טוקיו מוטור שאו- ,טוקיו
לאחר ארוחת בוקר ,יציאה לתערוכה תערוכת רכב  Tokyo Motor Show ,בסיום המשך טיול בעיר ,נבקר בשוק
הדגים  )Tsukiji Fish Market( ,נמשיך 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 נעבור
דרך אזור קאסוממיגאקי נצפה בפרלמנט היפני  ,מבנה עיריית טוקיו המרשים שעלותו מעל מיליארד דולר  +לינה
טוקיו .נבקר גם במקדש השינטו מיג'י ( .(Meiji jinju shrineנבקר בשדרות אוטומסה ((Omctesando street
ונסייר פנורמית סביב רובע שינג'וקו ) (SINJUKUרובע הבילויים והמסעדות ,לינה טוקיו .
יום מס'  4.11 : 4יום שבת  :טוקיו שמורת הטבע – ניקו  -טוקיו
ארוחת בוקר ,יציאה  160ק"מ צפונית לטוקיו ,ביקור בפארק הלאומי ניקו (  )Nikkoבמקום זה אחד השיאים בארכיטקטורה
יפנית -מכלול מקדשי טושוגו )Nikko Toshogo Shrin( -אתר מורשת עולמית אונסקו ובו המוזילאום של שוגון טוקוגאווה-
מאחד יפן ,פסל שלושת הקופים  ,נעלה בדרך זיג זג מרהיבה אל אגם צוזנגי' ( .)Chuzenjiנצפה על מפלי קאגון ( Kegon
 )Water Fallשגובהם כ 100מ' בסיום יום נהדר נחזור לטוקיו .בערב מי שמעוניין יוכל לצאת בתחבורה ציבורית לאזור
שבויה התוסס במרכזו צומת הרחובות הסואן מהסרט אבודים בטוקיו ,או באזור החלונות האדומים -קבוקישו .לינה טוקיו

יום מס'  5.11 :5יום א' -קאמקורה – האקונה  -הר הגעש פוג'י
ארוחת בוקר ,נסיעה לעיר קאמאקורה שהייתה בעבר מרכז פוליטי ומקום מושב השוגונים .כיום עיר אהובה על אמנים
וסופרים שלה חנויות רבות לעתיקות ובתי מלאכה ובעבר בירה מנהלית ש-בה  19מקדשי שינטו ו 65מקדשים בודהיסטים
מעידים על מורשתה ההיסטורית .נסייר במרכז הציורי של העיר ,נבקר במקדש , Tsurugaoka Hachimangūמקדש

השינטו החשוב ביותר בעיר ,נמשיך לביקור במקדש קוטוקווין הידוע בשל פסל בודהה הענק ,מקאמקורה נמשיך לסייר
בהאקונה ידועה בשם זה בשל מעיינות המרפא הרבים המאכלסים אותה  ,נצא לשייט קצר באגם אשי נמשיך לעבר
הפארק הלאומי פוג'י ההר הגעשי המפורסם בכיפתו המושלגת אחד מסמליה של יפן .במסלול קומג'אטה רופה  ,בסיום
ניסע למלון  ,לינה אזור האקונה .
יום מס'  - 6.11 :6יום ב'  :האקונה -האלפיים היפנים – מאטסומוטו  -העיירה טאקייאמה
לאחר ארוחת הבוקר– נבקר במוזיאון הפתוח של האקונה ובו שלל יצירות מופת של גדולי אומני המאה ה , 20נילסן ,פיקאסו
יגאל תומרקין ואמנים יפנים ונהנה מטבילה במעיינותיה .נעלה לאושינו-הקאיי לתצפית נפלאה על הר פוג'י והאגמים
שלמרגלותיו( ,אם מזג האויר יאפשר) .משם 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 ,לינה טאקאיימה .
יום מס'  - 7.11 : 7יום ג'  :העיירה טאקיימה ,שיראקווה גו -נגויה
לאחר ארוחת הבוקר נערוך סיור בעיירה טאקייאמה  ,נסייר באזור סאנומאצ'י ,זהו אזור גדול במיוחד ושמור היטב של
חנויות ובתים מתקופת אדו עימם נמנים בתי מלאכה ייחודיים ומבשלות סאקה ,משקה יפני מסורתי  ,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  ,נסיעה לעבר נגויה לינה נגויה .

יום מספר  - 8.11 : 8יום ד'  -ביקור במוזיאון טויוטה  ,מפעל טויוטה
לאחר ארוחת בוקר נסע לעבר מפעל טויוטה שבאזור נגויה  ,נבקר במוזיאון טויוטה ,ולאחריו במפעל הרכב של טויוטה ,
בסיום ניסע לעבר אוסקה  ,לאחר ההגעה העברה למלון ,ארוחת ערב  ,לינה באוסקה .

יום מס'  - 9.11 : 9קיוטו סיטי  -הבירה הקיסרית :
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 .נתחיל את הטיול בביקור בטירת ניג'ו (-)Nijo-jo
מצודה 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 במקדש הכסף  -קינקואה-ג'י ( /(Kinkaku- jiמקדש קיומיזו-דרה ( , )Kiyomizu-deraמקדש 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 נבקר בשוק האוכל הססגוני שוק נישיקי ()Nishiki
שם נאכל לטעום מאכלים מסורתיים נוסח הבירה העתיקה של יפן ,נסיור ברובע ג'יון – רובע הגיישות – חזרה למלון,
ארוחת ערב לינה אוסקה
יום מס'  :10הירושימה  -האי מאיג'ייאמה

מעבר ברכבת בולט להירושימה .נפליג במעבורת לאי מיאג'יאמה ,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( ,)Itsukushimaשהוכרז כאתר מורשת
עולמית חזרה לקיוטו  .נמשיך ונבקר באתר ההנצחה  -בפארק השלום ובמוזיאון ההנצחה בסיום הביקור ניקח רכבת
חזרה לאוסקה .

יום מס'  11נארה  -אוסקה
נסיעה לנארה ,ביקור במקדש טודאיגי' מבנה העץ הגדול בעולם ,מקדש שינטו ,קאסוגה  ,פארק נארה שבו  1200צבאים/איילים
חופשיים  ,חזרה לעיר אוסקה ביקור בטירת אוסקה ,תצפית מבניין אומדה  ,בסיום חזרה למלון באוסקה  .לינה אוסקה
יום מספר  : 12אוסקה – נמל תעופה – תל אביב
נסיעה לנמל קנאסאי באוסקה ,דרך יעד ביניים  -המשך טיסה לתל אביב נחיתה ביום . 12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ההשתלמות כוללת:
טיסות בינלאומיות עם עצירה ביעד נוסף בחול .
מלונות ברמת תיירות טובה.
על בסיס חצי פנסיון
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 – מומלץ  4דולר ליום לאדם .

