
 אביב ביפן
 

טיול בלתי נשכח 
יציאה – 01/03/2023-14/03/2023

 

לאדם בחדר זוגי
$4199

$555 תוספת ליחיד בחדר

החל מ-

13 ימים/ 12 לילות

כולל ביקורים בטוקיו*ניקו*הקונה* פוג'י*נגאנו*מטסומוטו*
טאקאיאמה*שיראקוואגו*קנזאווה*קיוטו* נארה *אוסאקה

 
כולל: טקס תה, פארק קופי השלג, הפלגה בספינת פיראטים, חוות

ווסאבי, מבשלת סאקה, גשר החבלים בפוג'י ועוד .
 

בהדרכת אילן אדלר

ללא ימים

 חופשיים

טיול מובטח !!



יום 1 – תל אביב – טוקיו
ניפגש בנמל התעופה בן גוריון ונטוס לטוריו דרך דובאי. ננחת בנמל התעופה

נאריטה וניסע למלוננו לקבלת חדרים ולינה. 
 

יום 2 – יום מלא בטוקיו 
היום נצא לסיור בטוקיו, בירתה של ארץ השמש העולה מאז סוף המאה ה-19
ומקום מושבו של הקיסר. כדי לחוות את העיר כראוי, נשתמש בתחבורה
הציבורית המדהימה של העיר. נתחיל את היום בשוק הדגים המפורסם צוקיג’י,
עם המגוון העצום של דגים, פירות ים ודגי טונה אימתניים. נמשיך בסיור ונחלוף
על פני המתחם המסוגר והשמור של ארמון הקיסר. נראה גם את רובע גינזה,
שינז'וקו ורובע שיבויה הידוע בשל פסל הכלב האצ'יקו, הקשור לסיפור מרגש
אותו נספר במקום. לא נוותר על סיור ברחוב הקניות הארוך נאקאמיסה וברובע
האקיהאבארה שבו מוצגים כל חידושי האלקטרוניקה. את היום הנפלא נסיים
בביקור במקדש שינטו מייג’י ובמקדש אל הרחמים - אסקוסה קאנון, המקדש
הבודהיסטי החשוב ביותר בטוקיו. ניתן זמן חופשי לשוטט באכסדרה הארוכה
המובילה למקדש העמוסה דוכנים עם שפע מזכרות פולקלוריסטיות.  לינה

בטוקיו.
 

KEGON מפלי - CHUZENJI אגם - TOSHOGU מקדש (NIKKO) יום 3 – ניקו
היום שלפנינו הוא אחד השיאים שבטיול מקום משכנו האחרון של השוגון. לאחר
ארוחת בוקר במלון נצא לניקו הנחשבת ליהלום שבכתר היפני . ניקו שוכנת בין
הרים ויערות ירוקים והיא שופעת מקדשים שבהם ניתן לראות את הייחודיות
ומיטב האמנות היפנית. נבקר במכלול המקדשים שהם שיא הארכיטקטורה
היפנית . נבקר במקדש  Tosho Gu, שהוא חלק מאזור המקדשים שהוכרז כאתר
מורשת עולמית ע"י אונסק"ו. המקדש כולל מספר מבנים אשר חלקם במעמד
אוצר לאומי ונכס תרבותי של יפן. נמשיך בדרך המפותלת Zigzag Way לעבר
פסגת ההר לתצפית על אגם צ'וזנגי' ומפלי קגון. נעלה במעלית לתצפית מרהיבה

ובתום הסיור נשוב למלוננו ללינה.
 

יום 4 – הקונה (HAKONE) ופוג'י (FUJI) –הפלגה בספינת פיראטים באגם
 ASHI - המוזיאון הפתוח - הר פוג'י - גשר החבלים בפוג'י – ביקור במרכז

FUJISAN WORLD מורשת
-Owakudani לאחר ארוחת בוקר במלון נצא לסייר בהאקונה.  נתחיל בעמק
 שמהווה נקודת תצפית טובה בגובה  1,100 מטר מעל פני הים. נערוך שייט
בספינת פיראטים באגם אשי ונבקר במוזיאון הפתוח הנמצא בטבע ובו גן של
עבודות פיסול מודרני. בין השאר נראה ביתן המוקדש לציוריו של פבלו פיקאסו
ושפע יצירות של הפסל הנרי מור. נמשיך להר פוג'י שם נבקר בגשר החבלים

ובמרכז מורשת פוג'י. בתום הסיור נשוב לטוקיו ללינה.
 

 JIGOKUDANI - NAGANO – "יום 5 – "קוף השלג
היום נצא ליום חוויתי מלא בתמונות נוף מרהיבות של קופים, הרוחצים במעיינות
חמים כשמסביבם שלג. נבקר קודם במקדש זנקו-ג'י בן קרוב ל-1400 שנה של
נאגנו, המלא בהיסטוריה ואגדות. המקדש שמכיל את הפסל הבודהיסטי הראשון
ביפן והוא בעל אנרגיה מיוחדת. המקדש מקבל בברכה אנשים מכל הדתות
ושטחי המקדש יפים ושלווים. נתרשם מפינות מיוחדות עם אנרגיה מיוחדת,
נחקור את המנהרה האפלה העוברת מתחת למקדש שבה נטען שרק ניחידי
סגולה יזכו להארה על ידי מציאת "המפתח לגן עדן". נמשיך לאזור ימנואוצ'י,
שבמחוז נגאנו שבאלפים היפנים, לפארק קופי השלג שם נהנה ממראות קסומים
של קופי מקוק יפניים המפורסמים בעולם בזכות ההרגל הנדיר שלהם לטבול
במעיינותהחמים ולגור בשלג. קופי המקוק המקסימים יאפשרו לכם להתקרב
אליהם ולהצטלם. בתום הביקור נגיע למבשלת סאקה יפנית מקומית שם נטעם

סוגים שונים של סאקה. בתום הביקור ניסע למלוננו. לינה בנגאנו.
 
 

מסלול הטיול



יום 6 – נגאנו (NAGANO) – מטסומוטו (MATSUMOTO) – טקאיאמה
(TAKAYAMA)

לאחר ארוחת הבוקר ניסע למאטסומוטו שם נסייר בעיירה ונצפה בטירת
מאטסומוטו הידועה ששימשה בעבר את שליטי העיר ונקראת "טירת העורב"
בגלל הצבע השחור שלה. הטירה אף הוכרזה כאוצר לאומי של יפן. נמשיך
לביקור בחוות  ווסאבי ונתרשם משטחי הגידול העצומים. נראה חלקות
בשלבים שונים של גידול החל משתילה ועד הגדילה. נלמד כיצד מגדלים
ווסאבי ונשמע על סגולותיו וחשיבותו של השורש. בתום הסיור נטעם מגלידת
הווסאבי הטעימה והמעוניינים יוכלו לרכוש מגוון רחב של מוצרים על טהרת

הווסאבי. נמשיך בנסיעה בדרך מרהיבה לכיוון טאקיאמה. לינה בטאקאיאמה.
 

– (SHIRAKAWAGO) שיראקוואגו – (TAKAYAMA) יום 7 – טקאיאמה
(KANAZAWA) קנזאווה

לאחר ארוחת הבוקר נתחיל את היום בביקור בשוק הבוקר Miyagawa המצוי
לאורך הנהר במרכז העיר, שם מוכרים איכרי האזור את תוצאתם החקלאית.
נמשיך לרחוב המרכזי Sammachi  ונכנס למוזיאון YATAI KAIKEN בו
שמורות מרכבות ועגלות מיוחדות המשמשות לפסטיבלי טאקאיאמה
המתקיימים בסתיו ובאביב. נמשיך בנסיעה לאורך הנהר הלבן לעבר
שיראקאואה-גו, כפר מסורתי עם בתי עץ ענקיים המאכלסים משפחות
מורחבות ונצפה באחד מהבתים האותנטיים שנקרא בית. Wada  הכפר הוכר
כאתר מורשת עולמית ע"י אונסק"ו וההיסטוריה מצויה בו בכל פינה. נמשיך
HIGASHI לקנזאווה ונערוך סיור היכרות ראשוני כולל סיור ברחוב

CHAYAGAI . לינה בקנזאווה.
 

(KYOTO) קיוטו - (KANAZAWA) יום 8 – קנזאווה
לאחר ארוחת בוקר במלון נצא לסייר בקאנאזאווה, השוכנת לחוף ים יפן,
באמצע האי הונשו. נתחיל את הסיור בגני קנרוקואן המרהיבים שנחשבים
לאחד משלושת הגנים הכי יפים ביפן. נמשיך לרובע הגיישות היגשי-צ’יה-גאי
עם מבני עץ מסורתיים רבים. בעבר הרחוק שימש האזור כמקום בילוי
לסוחרים ואנשי האצולה בתי התה היו מקום המפגש של הלקוחות העשירים
שלווו על ידי גיישות. את היום נסיים בנאגמאצ'י - מחוז הסמוראים הסמוך,

נראה את בית הסמוראים וניסע משם לקיוטו. לינה בקיוטו.
 

(KYOTO) יום 9 – קיוטו
הבוקר נבקר בעיר קיוטו שהוקמה בשנת 794 לספירה כבירתה הדתית של יפן
בסגנון הבנייה המסורתי. בעיר המיוחדת יש כ- 2000 מקדשים בודהיסטים,
מקדשי שינטו, ארמונות, גנים וארכיטקטורה עשירה ומעניינת שהופכים את
קיוטו לאחת הערים החשובות ביותר אשר משמרת בהצלחה את ההיסטוריה
העתיקה של יפן. אחר הצהריים נגיע למקדש Kiyomizu-Dera , העשוי כולו
מעץ ובין המקדשים המפורסמים ביותר של יפן. המקדש בנוי על גבעה
שמשקיפה על העיר ויש בו דוכנים רבים של קמעות ומזלות. במקדש יש אזור
שבו יש מעיין של מים שנחשבים קדושים או מטהרים ואנשים עומדים בתור כדי
לשתות מהם. נמשיך לתצפית הנהדרת מהמקדש  על העיר כולה ולאחר מכן
נמשיך למקדש יאסאקה שעמוס במיוחד בימי א' בשל הזוגות הרבים שנישאים
במקדש. נמשיך לרחוב הראשי עם חנויות עם עבודות יד ואומנות של יוצרים
מקומיים שונים . את היום המיוחד נסיים ולאחר מכן נצטרף לטקס תה מסורתי

וסיור באזור גיון- אזור הבידור והגיישות. לינה בקיוטו.
 



NARA – 10 יום
את היום נקדיש לסיור בנארה המיוחדת. נתחיל בפארק הציבורי נארה, אחד
העתיקים ביפן שהוקם בשנת 1300. נצפה במקדש טודאיג'י היושב במרכז
הפארק, ונחשב למבנה העץ הגדול בעולם. בתוך המבנה נמצא הדהייבוטסו,
בודהה ענק מארד בגובה כ-16 מטרים ובמשקל 440 טונות. נמשיך לפארק
הצבאים המפורסם עם מאות הצבאים המשוטטים להנאתם חופשי בפארק.
בתום המפגש המהנה עם הצבאים, נמשיך לביקור במקדש קאסוגה שנבנה
ע"י טויוטומי במאה השמינית ומקושט באלפי פנסי אבן וארד במגוון גדלים
וצורות ומכיל אלפי מנורות עץ, אבן וברונזה. משם נמשיך לביקור במקדש

טודאי ג’י עם מבנה העץ הגדול בעולם. לינה בקיוטו
 

(KYOTO) יום 11 – קיוטו
לאחר ארוחת בוקר נמשיך לחקור את העיר בעלת ההיסטוריה החשובה. בשל
חשיבותה וקדושתה היא לא הופצצה במלחמת העולם השנייה ולכן קיים בה
אוצר בלום של אתרים היסטוריים. נלך בשביל הפילוסופים, שדרת עצי דובדבן,
בה נהג לצעוד הפילוסוף היפני קיטארו נישידה תוך כדי מדיטציה. בסיום
המסלול נעבור ב"מקדש הכסף" גינגאקוג'י שבסופו של דבר לא צופה כסף,
אך שוכן בתוך גנים מרהיבים. נבקר ב"ביתן הזהב"- קינקאקוג'י הבנוי על
שפת אגם ומצופה זהב ויוצר מכלול מרתק עם הגנים והעצים מסביב. נבקר
בטירת ניג'ו- הטירה נבנתה בתחילת המאה ה-17 והייתה ביתו של השוגון
שלא חסך בכספי נתיניו והדבר בא לידי ביטוי בעושר ובפאר של האתר. את
היום נסיים ביער הבמבוק עם הצלילים המרשרשים המיוחדים הנגרמים
מהרוחות ובסיור באזור אראשיאמה ברחוב הראשי עם שלל הדוכנים, חנויות
וגם מקדשים מאוד יפים. נטייל באזור בין המקדשים ובין השדות, שמשרים
תחושה של טיול בטבע. נראה את השדות הקטנים המעובדים, את המקדשים
הקטנטנים ובתים יפניים טיפוסיים. את היום נסיים במקדש השועלים
(FUSHIMI INARI) ולספורטאים שבינינו מומלץ לטפס במעלה ההר. הטיפוס

אינו קשה אך כולל הרבה מדרגות. בתום הביקור ניסע למלוננו ללינה.
 

(TOKYO) טוקיו – (OSAKA) אוסאקה – (KYOTO) יום 12 - קיוטו
לאחר ארוחת הבוקר ניפרד מקיוטו  נצא לכיוון אוסאקה שממוקמת לשפכו של
נהר היודו, במחוז קנסאי ומהווה יחד עם פרבריה את המטרופולין השני בגודלו
ביפן.  נערוך סיור בעיר, נבקר בטירה של אוסאקה שממוקמת בלב הכרך
הסואן ויוצרת שילוב מקסים של ישן וחדש. הטירה גובלת ב’גני נישינומארו’
שמשתרעים על-פני שני קמ”ר ומהווים את הריאה הירוקה של העיר ובו
נטועים כ 600 עצי דובדבן. נמשיך לתצפית על בניין אומדה סקיי, גורד
השחקים השנים עשר בגובהו באוסקה, יפן, ואחד מהסמלים המוכרים בנוף של
העיר. את הביקור נסיים במדרחוב הבילויים  דוטון-בורי שמצדיק את השם
שיצא לעיר כבירת הקולינריה של יפן. נתרשם מהסעדות המקומיות, דוכני
הרחוב, הפאבים והאולמות של משחקי המזל. הרחוב גם ידוע  כגן העדן
לאוהבי מאכלי-ים ודגים. נטייל במרכז הקניות הגדול באוסקה למוצרי חשמל:
‘ֶדן ֶדן טאון’שדומה מאד לרובע אקיהברה של טוקיו. אם ישאר לנו זמן נבקר גם
בשינסאיבאשי המקורה ולאחר מכן נעלה על הרכבת המהירה (בולט) לטוקיו.

לינה בטוקיו.
 

יום 13 – טוקיו (TOKYO) – תל אביב
את יומנו האחרון בטוקיו נקדיש להשלמת קניות ולהשלמת האתרים שלא
הספקנו לראותם בתחילת הטיול במטרופוליטן הגדול כולל תצפית על בניין
הממשלה ביקור באזור SHINKUKU KABUKICHO, אזור  GINZA ואזור

ODAIBA
בתום הסיור ניסע לשדה התעופה  בנאריטה לטיסת לילה לישראל.

 



לפרטים והרשמה
שרית

050-6891214

טיסות  לטוקיו בחברת אמירייטס-
בית מלון - אכסון במלון בדרגת תיירות טובה 

12 ארוחות בוקר
ארוחת ערב אחת

BULLET) – SHIN-OSAKA-TOKYO) כרטיס רכבת מהירה
תחבורה - אוטובוס תיור נוח וממוזג לביצוע הסיורים

תשר (טיפים) לנותני השירותים בחו"ל
מדריך מקצועי מבית אופיר טורס

תשר למדריך הקבוצה
הנפקת דרכון ו/או הארכת תוקפו (על הדרכון להיות בתוקף למשך

6 חודשים מיום תחילת הטיול)
תוספת דלק ומיסים – תוספת דלק שתחול לאחר 01.01.22 וכן

מיסי נמל בחו"ל
דמי סבלות

כל מה שלא כלול בסעיף "המחירים כוללים"

המחיר כולל:

 

המחיר אינו כולל:

 
 

ביטול מרגע ההרשמה ועד 90 יום לפני היציאה- $50.
ביטול פחות מ-90 יום ועד 45 יום לפני היציאה – 35% ממחיר הטיול.
ביטול פחות מ-45 יום ועד 14 יום לפני היציאה – 55% ממחיר הטיול.
ביטול פחות מ-14 יום ועד 7 ימים ליציאת הטיול 75% ממחיר הטיול. 

פחות מ- 7 ימי עבודה טרם היציאה לטיול- 100% דמי ביטול.

דמי ביטול בטיול מאורגן: 
במקרה שהנוסע ביטל את השתתפותו בטיול, כאמור לעיל - יחולו עליו דמי ביטול כדלקמן: 

 

הערות: המסלול מתאר את אתרי הביקור, אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או את
סדר הימים. ייתכנו שינויים בסדר ובמקומות הלינה.

כל טיולי אופיר טורס מתקיימים בכפוף להוראות משרד הבריאות ומשרד הבריאות
המקומי ביעד אליו טסים.


