
  
    

 מטיילים בחו"ל דורות בגלבוע               

 27/10/16 – 12/11/16 – יפן בתקופת השלכתל

 )*( עירית מגיד:  בהדרכת

)עלים     紅葉  –יו -הקוו פיניים וכל זה, בצל שוגונים וזן, מסורות ייחודיות, ונופים אל

כתום צהוב מתופעות הטבע המרשימות כאשר יפן "נשטפת" בצבעים עזים של , אדומים( 

 צבעי השלכת המדהימים. –ואדום 

, בעלת תואר מאסר באיקבנה )שזירת פרחים ה ותיקה ביפןכעירית מגיד הינה מדרי)*( 

מסורתית יפנית( מומחית לתרבות וההיסטוריה של יפן, בוגרת לימודי תרבות יפן 

  המסורתית במקדש ביפן, חיה ביפן מספר שנים ודוברת את השפה.

"... תודתנו המיוחדת למדריכה עירית מגיד שהאיכפתיות והרגישות שגילתה לצד  ממכתב מטיילים:
 הידע העשיר ואהבתה ליפן ותרבותה, תרמו רבות להצלחת הטיול...."

 

 

 



  

 

 תוכנית הטיול: 

                                                                                          . אוסקה -תל אביב  - 02+  01יום מס'  
שדה תעופה מרשים אשר  -. ננחת למחרת בערב בשדה התעופה קנסאי  יעד בינייםנמריא מנתב"ג לאוסקה דרך 

 לינה באוסקה.ארוחת ערב ונבנה בהשקעה גדולה על אי מלאכותי . העברה למלון. 

                                                                                            . Hiroshimaהירושימה  - 03יום מס' 
להירושימה  בדרכינו Bullet Trainברכבת מהירה  בבוקר נצא

Hiroshima . במידה ויתאפשר, נבקר במפעל מזדה. נעלה על מעבורת

הנחשב אחד ממראות הנוף  Miyajimaשתיקח אותנו לאי  מיאג'ימה  

ינטו ואנו נבקר ביפה שבהם, מקדש ביפן. באי מספר מקדשי ש המפורסמים

ונצפה בשער הטורי המרשים השקוע במים   Itsukoshimaאיטסוקושימה  

לאחר  1945העיר שחרבה באוגוסט  –נחזור להירושימה ה צף בהם. אוהנר

 לינה בהירושימה.ו ארוחת ערב  .ןטלת פצצת האטום שהביאה לכניעת יפה

                                                       Okayamaיאמה אוק  -  Hiroshimaהירושימה  – 04יום מס' 

 נמשיך בנסיעהובפארק השלום המנציחים את הטלת פצצת האטום על העיר והשלכותיה.  נבקר במוזיאון השלום 

נצפה במבצר השחור  הגנים היפים ביפן.שלושת הנחשבים לאחד מ Koraku-enנבקר בגני קורקואן   .לאוקיאמה

 לינה באוקיאמהארוחת ערב ו. 16 –חולש על העיר מהמאה ה ה

 Kyotoקיוטו  – 05יום מס' 

שהייתה בירתה   Kyotoלקיוטו  Bullet Train המהירה ניסע ברכבת

  שנה ונחשבת ליפה והמעניינת בעיר יפן.  1100הקיסרית של יפן במשך 

שנחשב למופת של   Ginkaku jiנבקר במקדש הכסף גינקאקוג'י 

ונטייל לאורך  Heianכיטקטורה והגינון ביפן. נבקר במקדש היאן האר

 דובדבןהעטור שדרה של עצי  Tetsugaku no Michiשביל הפילוסופים 

 אזורנבקר ב וונמצא למרגלות הרי קיוטו המזרחיים.  נצפה בתצוגת קימונו 

נוכל לראות את הגיישות.  בערב מזומנת לנו , אם יתמזל מזלנו, גיון בו

גיישות מסורתיות, נלמד על אורחות חייהם  2אינטימית של מפגש עם חוויה 

 לינה בקיוטו תוך כדי ארוחת ערב יפנית מסורתית.  ונוכל לשוחח עימן 
 

 Kyotoקיוטו  – 06יום מס' 

עוד אחד משכיות  החמדה של  Kinkaku jiנמשיך את ביקורינו בעיר הקסומה. נבקר במקדש הזהב קינאקאקוג'י 

. נשתתף Ryoan jiלבקר בגן בסלעים  שבמקדש ריואנג'י  העיר.  נצא

, שניבנה Nijo-joלביקור במבצר ניג'ו בטקס תה יפני מסורתי.  נמשיך 

עבור טוקוגאווה איאיאסו, מייסד שושלת השוגונים לבית 

ושימש כמקום מושבו של נציג השוגון שפיקח על   Tokugawaטוקוגאווה

ורים החזקים שהגנו על המבצר הקיסר וניהל את העיר. נתרשם מהביצ

נבקר   וניכנס פנימה להתרשם מארמון העץ המרשים הנמצא במרכזו.



  

מן המקדש  נפרס נוף יפה של העיר, מקדש בודהיסטי הממוקם על גבעה ממנה Kyomizu במקדש קיומיזו

 Nishiki  ושוק המקורה של קיוטנבקר גם ב.  פעילות ודוכנים מעניינים. רוחשים מסתעפים רחובות ציוריים

market לינהארוחת ערב ונצא לביקור בבית שלום של הקהילה המקומית אוהדת ישראל. בערב ו 

 Kanazawaקאנזווה  -  Naraנארה  - 07יום מס' 

העתיקה נמצאת בינות גבעות  עיר הבירה הראשונה של יפן במאה השמינית. העיר  Naraלנארה  בבוקר נצא 

נמצאת בחלקה בפארק ירוק עם עדרי איילים. נבקר עץ עתיקים יפיפיים. היא   מיוערות ובה מתחמי מקדשים ובתי

 מ'. נמשיך למשכן השינטו קאסוגה .  15 -במקדש טודאיג'י שהוא בניין העץ הגדול בעולם ובו בודהה שגובהו כ

 לינהארוחת ערב ו.  Kanazawaרכבת   לקאנזווה בבתום הביקור נצא 

 Kanazawaקאנזווה    - 08יום מס' 

ומאחר ולא הופגזה במלחמת  Honsuהעיר ממוקמת בללב האי הונשו 

ולא נשרפה, היא שומרת את קסם העבר. העיר שיגשגה  2-ההעולם 

בהיותה תחת שלטון בית מאדה,  19 –ועד המאה ה  16 –מסוף המאה ה 

משפחה שהייתה שנייה בחשיבותה לשוגון. נבקר בגני הטירה קנרוקו 

ים היפים ביפן ואשר משופעים באלמנטים מהגנ Kenerroku enאן 

מסורתיים של הגן היפני: גשרי אבן, תעלות ובריכות מים, מפלים, 

נבקר ברובע הסמוראים ובבית הסמוראי נמורה, מבנה  ובקתות עץ. 

. נבקר ברובע 19 –מהמאה ה  םנטייתאומקסים וסביבו גנים ובו מוצגים 

נצפה באומנים  ,תה נבקר בביתבו וי "רובע הגיישות". נשזכה לכי

  ארוחת ערב ולינה – Omicho Market נמשיך לביקור בשוק אומיצו והעוסקים ב"עלי" זהב וכסף 

 Takayamaטאקיאמה   -  Shirakawaga  הקווגשירא  - 09יום מס' 

ה שיראקוואגוהיום נמשיך בנסיעה באזור ההררי באחד הכבישים היפים של מרכז יפן. ונבקר בכפר המסורתי 

Shirakawa שם נכיר את בית המגורים המסורתי עם גג הקש המיוחד של משפחת וודה ,Wada. משיך בדרך נ

אשר פיתחו את  בירת האזור ההררי של יפן. מרכז העיר בנוי עץ ונבנה על ידי חרשי עץ היפה ונגיע לטאקיאמה

העיר העתיקה, בסדנאות בסמטאות ונשוטט  Mahikariנבקר במקדש מהיקרי  .במשך מאות שנים אומנותם במקום

 לינהארוחת ערב ושל אומנויות מקומיות, 

  Takayamaטאקאיאמה  - 10יום מס' 

 Yatai במוזיאון עגלות הפסטיבל של העיר בה מוכרים החקלאים מהאזור את מרכולתם.  נבקר בשוק הבוקר 

Kaikan, בתום הביקור . סתיותערוכה ססגונית של מרכבות ובמות של הפסטיבלים הנערכים במקום באביב וב

ובסכר. נמשיך  . נבקר בטירה במקום Matsumotoמאצומוטו אל העיר   סע באזור האלפים היפנייםינבעיר, 

 . Ryokan לינה במלון יפני מסורתארוחת ערב ו בדרכינו להאקונה.

 Tokyoטוקיו  -  Hakoneהאקונה  - Fugiהר פוג'י  - 11יום מס' 

לב יערות ומעיינות חמים.  נבקר עיר הנמצאת ב - Hakoneהאקונה 

במוזיאון "יער הפסלים" שבו אוסף נדיר של פיסול מודרני בינלאומי. 



  

ברכבל לפסגת הר קומגטאקה "נעפיל"    המצוי בלוע הר געש כבוי. Ashino Koנערוך סיור ושייט באגם 

Komagatake לביקור נמשיך בדרכינו . ג'ייר יאיר פניו אלינו, נוכל לצפות ממנו בפסגת הר פוומזג האוו ובמידה

אשר מציג סגנונות רבים  Kubota Itchikuונבקר במוזיאון קובוטה איצ'יקו  Kawguchiבאגם קוואגוצ'י 

 טוקיו.  -בירת יפן לומרהיבים של קימונו. נמשיך 

  לינה.ארוחת ערב ו

 Nikko ניקו –טוקיו  –   12יום מס'  
 

מצפון לטוקיו באזור הררי  , עיירה מסורתית השוכנת Nikkoנצא לניקו 

 Toshoguואנו נבקר במקדש טושוגו מקדשים עטור יערות, באזור הוקמו 

Shrine השוגון הראשון אשר איחד  ,שבו נמצא קברו של טוקוגאווה ייאסו

בתוך היערות ונצא בדרך  המקדשים. נטייל בינות 17 –את יפן במאה ה 

 Kegonובמפלי קגון   Lake Chuzenjiנופית יפה לביקור באגם צ'וג'נג'י 

Waterfall .לינה בטוקיוארוחת ערב ו. לעת ערב נחזור לטוקיו 

 

 Tokyoטוקיו  –-  13יום מס' 
 

המשחזר את טוקיו  Edo- Tokyo museum טוקיו-טוקיו. ניסע לביקור במוזיאון אדו –נצא לסיור בבירת יפן 

מהוותיקות בשכונות העיר, נעבור  Asakusa . נמשיך לביקור באסאקוסה 17 –מאה ה מן הוסגנון החיים שבה 

נעלה לתצפית על העיר  . Kannon Templeלביקור במקדש קאנון  Nakamiseדרך שדרת הקניות נקמיסה 

רובע האלקטרוניקה  -וברובע אקיהברה ונסייר ברובע גינזה היוקרתיממרומי המגדל החדש "עץ השחקים", 

 לינה בטוקיוארוחת ערב ו שיבוייה הסואן.יקור ברובע רכבת התחתית לבבבערב נצא  ומוצרי החשמל. 

 

 טוקיו  – 14יום מס' 
 

אשר נבנה לכבוד הקיסר מייג'י   Meiji Jinguבקר במקדש מייג'י רובע הצעירים. נ,  Harajukuניסע להרג'וקו 

רך במקום. ששם קץ לשלטון השוגונים  ולפיאודליזם. אם יתמזל מזלנו, נוכל לצפות בטקס נישואין מסורתי הנע

ונבקר בפארק אואנו  מתחם ארמון הקיסרנראה את , היפה Omota Sandoשדרת אומוטה סנדו  נראה את

בתום הסיור, העברה לשדה התעופה וטיסה דרך יעד ביניים  .וניסע אל רובע אודייבה החדשני .ובמוזיאון לאומנות

 חזרה ארצה

 

 תההבי 15יום מס' 

 הגעה ארצה בשעות הבקר.

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 ידיעתכם,ל

אנו מגבילים את מספר המשתתפים בטיול ומבקשים מהמעוניינים להקדים הרשמתם ככל 

במרץ על בסיס כל הקודם זוכה ולאחר  15הניתן להבטחת מקומם, ההרשמה עד לתאריך  

 מכן, על בסיס מקום פנוי.

 מחיר הטיול:

 דולר  5625 לאדם בחדר זוגי

 דולר    625 תוספת ליחיד בחדר

 

 דולר למטייל.  350 עד , תהיה תוספת של  20 –משתתפים אך לא פחות מ  25 –במידה ויהיו פחות מ  הערה:
 

 המחיר כולל:
  דרך יעד ביניים. –נתב"ג /   טוקיו /  קיוטו–טיסה בינלאומית, נתב"ג 

  רכבות מהירותBullet Train לפי התוכנית 

 נכון להיום  –והיטלים בטיסות  םמסי 

  ה )*(בדרגה ראשונמלונות   

 חצי פנסיון למשך כל הטיול 

 כניסות לאתרים לפי התוכנית  

 לפי התוכנית ים מיוחדיםמופע 

 .אוטובוס תיירות חדיש וממוזג לפי סטנדרט מקומי, לכל העברות וסיורים 

  עירית מגיד  –מדריכה ישראלית 

  מדריכים מקומיים 

  מ"דורות בגלבוע"מלווה 

 ערכות שמע 

 טיפים לנותני שירותים ביפן 
 

 המחיר אינו כולל:
 ביטוח בריאות ומטען 

 "כל מה שלא נכלל בסעיף "המחיר כולל 

 מחירים:  –טיסות 
ליום מתן ההצעה,  היה ומחירים אלו  בטיסות,  נקבע עפ"י המחיר הנכון מחיר מסי הנמל, היטל הביטחון ותוספת הדלק

 ישתנו, יעודכן המחיר בהתאם.



  
 

 תנאי תשלום ודמי ביטול:
 . ש"ח  1000ע"ס  שום ודמי רימקדמה 

 

 דמי ביטול:
 לאדם₪   750ימי עבודה לפני יציאה   60עד 

 ממחיר הטיול  30%ימי עבודה לפני נסיעה         60-20

 ממחיר הטיול  60%     ימי עבודה לפני יציאה    20-30

 ממחיר הטיול  80%   ימי עבודה לפני יציאה      14-19

 אין החזר -ה ציאימי עבודה לפני י   14 -פחות מ 
 

 –$. במידה ושער החליפין ישתנה בשיעור הגדול מ1)ין יפני( = ¥  122 מחיר הטיול פורסם על פי שער החליפין: : הערה

. החישוב הסופי יערך בגמר החשבון  מעלה/מטה ביום החיוב, מרכיב שירותי הקרקע בתוך מחיר הטיול ישתנה בהתאמה 3%

 במפגש הקבוצה שלפני היציאה

 

 רכה,בב
 

 צחי קופרמן

 "דיזנהויז"


