
    

   טיול בצבעי שלכת, ביפן   

 יום ( 60לילות, 64) 44/66/60 – 41/66/60 

 
אוניברסיטת ת"א. מדריך למעלה מעשרים שנה. בעל ניסיון רב בבוגר החוג לגיאוגרפיה  -מדריך: יוחי יעקובי

 בהדרכה ביפן 
 

, בנופים התרבויות המופלאות והמסקרנות במזרח. נבקר בערים ובכפריםמקיף ומרתק באחת  טיול
אורבניים ובאתרי טבע, בגנים מרהיבים, מקדשים ומוזיאונים מיוחדים. נתרשם  מהניגוד בין מקומות 

מודרניזם בעיקר בטוקיו המפתיעה והמהממת.  -המשקפים את העתיק והמסורתי אל מול קידמה וסופר
הארכיטקטורה  נספוג את האווירה, נפגוש את האנשים, נראה את הלבוש, צורת החיים והמנהגים, את

 המותאמת לתנאים הגיאוגרפיים.  נבקר בהירושימה ונתנסה בנסיעה ברכבת הבולט המהירה.הטיול 
 הנערך בסתיו יקבל תוספת צבע מהשלכת המרהיבה בשלל צבעיה.

מבוסס על   אין ימים חפשיים ולא טיולי בחירה. הטיול עשיר באתרי ביקור הכלולים כולם במחיר!
      .)משמעותי מאד ביפן( ארוחות בקר וערב)!( מדי יום, למעט ימי הטיסה, *(0ובם מלונות טובים מאד )ר

 
 טוקיו  -תל אביב ( 1/66/60 יום ה') 6יום מס'

 ניפגש בשדה התעופה בן גוריון ממנו נטוס אל טוקיו ביפן , דרך יעד ביניים .
  

 (: טוקיו   4/66/60יום ששי ) 4יום מס' 
 חת בטוקיו. עם הנחיתה נצא את שדה התעופה וניסע ליום טיול מקיף בעיר. כבר בהגיענו בשעות הבוקר המוקדמות ננ

המוקדש לקיסר מייג'י  במקדש מייג'יאל פאתי העיר נוכל לראות את עלי השלכת הצובעים את הנוף. נתחיל  בביקור 
נים עם צמחייה מרהיבה המערבית. במקדש ג הנערץ, אשר פתח את שערי יפן השמרנית בפני הטכנולוגיה והתרבות 

 ושערי עץ ענקים. נגיע לרובע הארג'וקו . כאן נמצא את החנויות  האופנתיות, המסעדות המשובחות וצעירים הגודשים 
את האזור, לבושים במיטב האופנה. משם נעבור ברחוב הקניות המפורסם ברובע גינזה. בדרך חזרה נראה את בית 

 .ארוחת ערב ולינה בטוקיוסר בו גרים הקיסר ומשפחתו,. שער ארמון הקי הפרלמנט )מבחוץ( ואת 
 

 טוקיו –ניקו  -(: טוקיו 66/608/ שבת) 3יום מס' 
שוק הדגים ופירות הים הגדול בעולם, . נפתח לפנות בוקרש, TSUKIJI -של טוקיו בשוק הדגיםנשכים קום ונצא לביקור 

הוא חוויה תרבותית ש ביקורת. ר שאפשר להעלות על הדעכמעט כל דבו ,רכיכות ,צלופחים ,קיפודיים ,דגים סוגי 044כ
 064 פארק לאומי השוכן בלב נוף הררי במרחק   ניקו.ניסע לנשוב למלון לארוחת הבוקר ואחריה  .גסטרונומית רקלא 

של השוגון טוקוגווה  המאוזוליאום המפוארק"מ מטוקיו, עם מתחם המקדשים המפואר ביותר ביפן, בהם 
וקבע את  01-, אחד משיאי הארכיטקטורה היפנית. שוגון טווקוווה אחד את יפן במאה ה(Tokugawa Ieyasu) אייסו 

מפלי באזור של הר געש כבוי. נעלה במעלית אל נקודת התצפית על   לאגם צוזנג'יטוקיו של ימינו. נמשיך  -בירתו באדו 
הידועים בדמויות שלושת הקופים המוכרים  ומקדשי טושוגהמרשימים. נסיים בביקור )אם הזמן יאפשר( בקומפלקס  קגון

 . ולינה לטוקיו לארוחת ערבנחזור 
 

 (: טוקיו 66/609/יום א' ) 0יום מס'
 הופךמצטיין בחגיגיות. הרחוב הראשי במספר רובעים יום ראשון בשבוע, לסיור בטוקיו. לאחר ארוחת הבקר, נצא 

ל  לבוש קימונו חגיגי בצאתם לשוטט בעיר. נגיע למדרחוב. משפחות יוצאות לבילוי, חלק מהאנשים נוהגים ל
METROPOLITAN GOVERNMENT OFFICE,  הבודהיסטי  למקדש  נוף עוצר נשימה של העיר. נמשיך על  נשקיףמשם

 , אחד המרכזים הגדולים ביותר בעולם, לממכר Akihabara. נסייר ברובע אקיהברה 1מהמאה ה  אסאקוסה  קאנון
 שם. בשעות אחר הצהריים נחזור אל בית ונהנה מהאווירה   אואנו ואמיוקו רובעי . נבקר במוצרי חשמל ואלקטרוניקה

 ארוחת ערב ולינה בטוקיו.המלון. 
 

 אגם קאמאגוצ'י  -האקונה -(: טוקיו 64/66/60יום ב' ) 5יום מס' 
  נשוט באגםנופש.  אזורפארק לאומי ו –( Hakoneלאחר ארוחת הבקר, נצא לאזור האקונה )

: מעיינות חמים, בוץ מבעבע ואדמה הפולטת קיטור. על חופי אוואקודאני –(, ניסע לעמק הגעשי הרותח Ashi) אשי
 , הבולט בשער הכניסה הגדול שלו מקדש האקונההאגם נראה את 

 . גן רחב, בו פזורים פסלים מודרניים מכל  במוזיאון הפתוח של האקונהבתוך האגם. נבקר 
 .ולינה באזור ארוחת ערב אגם קאמאגוצ'י.אל  יסענרחבי העולם.בתום הביקור 

 
 רויאקן  -יודאנקה -מטצומוטו -(: אגם קאמאגוצ'י 66/66/60 יום ג') 1יום מס' 

היה אומן איצי'קו קובוטה  .(KUBOTA ICCHIKUקובטה ) לאחר ארוחת הבוקר נעזוב את האגם  וניסע לביקור במוזיאון 
של צביעה וציור על טקסטיל. הוא יצר סדרת קימונו המעוטרים בציורי  01-ה  שהחיה מחדש טכניקה מסורתית מהמאה

לאחר הביקור , נעשה את . נוף דקורטיביים היוצרים יחד פנורמה של עונות ונופים. מבנה המוזיאון מרהיב בפני עצמו
בעה השחור, הבולטת בצ בטירת מאטסומוטוהנמצאת למרגלות רכסי האלפים היפניים. נבקר   מאטסומוטודרכינו אל 

. נחשבת לאחת הטירות המרהיבות ביפן. 06-מהבודדות שהשתמרה בצורה אוטנטית מתקופת הסמוראים, במאה ה
בנייתה נמשכה כמאה שנים. ניסע ליודאנקה ומשם אל בית המלון באיזור רויאקאן , שם נלון בחדרים יפניים מסורתיים 



 חת ערב בסגנון יפני ולינה.ארו)לינה על מזרני פוטון הנפרשים  על רצפת טאטאמי( 
 

 טאקאיאמה  -( יודאנקה64/66/60יום ד' ) 4יום מס
נביעות  בפארק,את קופי השלג אדומי הפנים. כיר. נבפארק הקופים ג'יגוקודאניביקור ייחודי ל נצאלאחר ארוחת הבוקר, 

בדרכנו  נמשיךהחמים.  במיםבחברותא  משתכשכיםויורדים מן ההר אל הבריכה  יםקופב נצפה טבעיות של מים חמים.
עיירה יפהפייה השוכנת באזור הררי בליבה של יפן. מהווה מרכז למגוון אומנויות. נטייל בעיר העתיקה  בין  - טאקאיאמהל

נראה כרכרות  מוזיאון הפולקלור יאטאי קייקאן,נמשיך אל  כפי שהיו בתקופת הקיסר מייג'י.  רחובות ובתים שהשתמרו
 ארוחת ערב ולינה בטאקיימה. ת בפסטיבלי טאקיימה בסתיו ובאביב.מקושטות להפליא המשתתפו

 
 קאנאזווה -שיראקווה גו -(: טאקאימה63/66/60יום ה' ) 8יום מס' 

מעברי ם , ניסע בלב האלפים היפניים דרך טאקיימה. מש בעיר  בשוק הבוקר מיאגווהלאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור 
אשר הוכרז על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמי. בתי עץ בנויים בסגנון ייחודי  ו,ק-לכפר שירגאווההרים ונופים כפריים 

כפר על חוף הים בבידוד טופוגרפי ששימר אותו.  -לקנאזאווהלמקום, עם גגות קש ענקיים שניתן לראות רק כאן. נמשיך  
ברחוב איגשיצא'יה. נגיע ו בשוק אומיצ'אווהפך בהדרגה למרכז אומנות. עם ההגעה נבקר  06-החל להתפתח במאה ה

  נצא לארוחת ערב. לינה בקאנאזווה.אל בית המלון, מנוחה והתארגנות 
 

 אוסקה -יאטסו -(: קאנאזווה60/66/60 יום ששי) 9יום מס' 
, בבית מלאכה לעלי זהבהנחשב לאחד משלושת הגנים היפים ביפן . נבקר  בגן קנרוקואןלאחר ארוחת הבוקר נבקר 

לביקור מרגש   יאוטסו,נעשה את דרכינו אל   בבית סמוראי.לשעבר ברובע נגמצ'י., נבקר גם  יםבאזור הסמוראנטייל 
סוגיהרה, חסיד אומות העולם, אשר בעת שירותו בליטא בתקופת השואה, הציל   בבית המורשת של הקונסול היפני

קום. בערב, נצא לתצפית לילית , הגעה מאוחרת למלאוסקהאלפי יהודים. המוזיאון מתעד את פועלו. נעשה את דרכינו 
  .באוסקה ארוחת ערב ולינהעל האזור.   Umeda floating gardenממגדל 

 
 הירושימה -קוראסיקי -(: אוסקה65/66/60שבת ) 64יום מס' 

לות המכונה עיר התע בקוראשיקי,. בדרך נבקר הירושימהלאחר ארוחת הבוקר נעזוב את אוסקה ונעשה את דרכינו אל 
יפן". נבקר ברובע המסחרי העתיק ביותר ביפן, נראה את הבתים שנבנו בבנייה יפנית מסורתית ואת רחובותיה "ונציה של 

הידוע גם בשם "גשר הפנינה". הוא חוצה את מיצר אקשי ומחבר בין העיר קובה  אקאשי קייקיו,הציוריים. נראה את  גשר 
מפני רעידות אדמה. נמשיך , ובנוי בטכניקה המגנה עליו ר(מט 1100לאי אוואג'י. זהו הגשר התלוי הארוך ביותר בעולם )

 פארק השלום ובמוזיאון פצצת האטום, -דרכנו להירושימה, עם ההגעה נבקר באחד האתרים המרגשים ביותר ביפן 
, הנקודה בו הוטלה הפצצה, נראה 4-פארק שנבנה לזכר הפצצה הגרעינית שהוטלה על העיר. בפארק נעמוד בנקודת ה

 . ארוחת ערב ולינה בהירושימה. רטה לזכר הילדים, ואת פעמון השלוםהאנדאת 
 במזוודה או תיק קטן איתם ניסע להירושימה, המזוודות יישלחו ישירות לקיוטו. נצטייד** ביום זה 

  
 קיוטו -(: הירושימה61/66/60יום א' )66יום מס' 

על "המקדש "הצף" איצוקושימה ונסייר באי כולל  נצפה הסמוך להירושימה,  נשוט לאי מייאג'ימהלאחר ארוחת הבוקר 
אחת הערים היפות,  -קיוטוהמהירה )השינקאסן( ונעשה את דרכינו אל  רכבת הבולט. נעלה על עלייה ברכבל לתצפית

 תורשם נ לרובע הגיישות גיון,האלגנטיות והקלאסיות ביפן, המספרת את סיפורה של התרבות היפנית. עם ההגעה נצא 
  ולינה בקיוטו.היוצאות מבתי התה השונים. העברה אל בית המלון ארוחת ערב במסעדה מקומית  אחר גיישות

 
  (: קיוטו64/66/60יום ב')64יום מס' 

מקדש קינקאקוג'י  – נבקר במקדש הזהבלאחר ארוחת בוקר נצא לטיול בקיוטו, העיר המרהיבה ביותר ביפן. 
)   Kinkakuji ובמקדש הזן ריואנג'יגן יפהפה  עם( במרכז אגם ( Ryoanji )-  גן סלעים קטן המבטא את רוח הזן

בה התגוררו השוגון ופמלייתו כשהגיעו לקיוטו. המצודה מיוחדת בזכות  מצודה - מצודת ניג'ווהבודהיזם. נמשיך אל 
ייצור ת א נראהבה למבשלת סאקה  מקומית  עיצוב הפנים ורצפות הזמיר המשמיעות ציוץ כשדורכים עליהן. נמשיך

הבנוי על מדרון. בשעות הערב,  מקדש קיומיזוהמשקה המפורסם ביפן. נשקיף על המראה המרהיב של קיוטו ממרפסת 
 .ארוחת ערב, לינה בקיוטוביתם של יפנים פרוטסטנטים אוהבי ישראל .  נבקר 'בבית שלום',

 
 קיוטו –נארה  -(: קיוטו68/66/60יום ג' )63יום מס' 

בזכות המקדשים סביב גבעות מיוערות. מושכת  , בירתה הראשונה של יפן. עיר יפה בנויהנארה ו אלהבוקר נעשה את דרכנ
רה, נזכה לראות את השלכת במיטיבה, על העצים הפזורים בפארק הפזורים בפארק, בו איילים משוטטים באופן חופשי. בנא

פסל  מבנה העץ הגדול בעולם, אשר בתוכו  - i)(Todai J במקדש טודאיג'יצבעי אדום כתום אשר יאירו את דרכינו. נבקר 
במקדש מטרים. המקום המרשים הוכרז כאתר מורשת עולמי על ידי אונסק"ו. נבקר גם  06בודהא ענק מברונזה, בגובה 

 אחד המוזיאונים המרשימים- במוזיאון מיהופנסי אבן וברונזה. נבקר  1,444., מקדש שינטו המקושט ב טיישה-קאסוגה
ובו אוסף של אמנות עתיקה. המבנה עצמו, הוא יצירת מופת ארכיטקטונית, פרי תכנונו של האדריכל המפורסם  ביותר ביפן

 .לינהלארוחת ערב ו  לקיוטונחזור  .פאי
 

 תל אביב  –(: קיוטו 69/66/60ה'  -ימים ד') 65 – 60יום מס' 
 (44/66/60) ניים . נחיתה ביום למחרתלאחר ארוחת הבוקר נעשה דרכינו אל שדה התעופה . נטוס לארץ דרך יעד בי

המסלול מתאר את אתרי הביקור, אך לא בהכרח את סדר הנסיעות אשר עשוי להשתנות בהתאם  חשוב:

 ללוח טיסות
 



           

 5144$מחיר הטיול : ליחיד בחדר זוגי       
 134$תוספת ליחיד בחדר:             

   

 המחיר כולל:
 , דרך יעד בינייםתל אביב  -אוסקה  //טוקיו  -ל תל אביבטיסות בינלאומיות במסלו

 0.6.00 -מיסי נמל והיטלי הדלק בטיסות נכון ליום ה
 מלונות מדרגת תיירות טובה מאד

 ( למעט ימי הטיסותכלכלה: חצי פנסיון )
 בתוכנית. ביקורים וסיורים כמופיע
 אוטובוס תיירים ממוזג

 שייט
 וטו.קי -הירושימה -רכבת הבולט המהירה

 מדריכים מקומיים לאורך הטיול.
 (אישיות מערכות שמע )אזניות

 טיפים לכל נותני השירותים בחו"ל 
 !! מדריך הישראליטיפ ל

 מדריך ישראלי מומחה ליעד: יוחי יעקובי    צוות הטיול:
 םמנכ"ל מרכז קדם לטיולים, יהודה קד –מלווה אירגוני                     

 
 המחיר אינו כולל

 0.41.00 -שינוי במיסי הנמל ו/או הדלק מעבר לתאריך ה כל
 כל שינוי שהוא מחוץ למסגרת הקבוצתית. 

 הוצאות בעלות אופי אישי. 
 ביטוח נסיעות רפואי ומטען

 דמי סבלות נמצא בסעיף המחיר כוללכל מה שלא 
     

 הרשמה:

,  מייל: 411-0008106באמצעות פקס ". דן ארטס"ח את טופס הרשמה  המצורף, אל יש לשלו
lenz@danarts.biz  , 

  ר התשלום .מותנית במשלוח טופס הרשמה בזמן והסד -הבטחת מקום ומחיר 
       

                                              1 
 תנאי תשלום:

 יבשות תיור בע"מלפקודת   התשלום עבור הטיול
*כרטיס אשראי ,  אפשרויות התשלום:  התשלומים יחושבו בשקלים לפי שער החליפין ביום התשלום.

תשלומים ללא  1גבוה של הדולר(. אפשרות ל *העברה בנקאית, *מזומן. )לפי שער העברות והמחאות 
 .ישירות -תשלום במזומן   14/04/00לא יאוחר מריבית. התשלום האחרון יבוצע  

  

 נוהל דמי ביטול:
 דמי ביטול לאדם  04%  -ימי עסקים לפני יציאת הטיול  10ועד  14 -מ
 דמי ביטול לאדם 11%  -ימי עסקים לפני יציאת הטיול  00ועד  14 -מ
 דמי ביטול לאדם 14%  -ימי עסקים לפני יציאת הטיול    1ועד  01 -מ

 דמי ביטול לאדם 11%  -ימי עסקים לפני יציאת הטיול    0ועד   6 -מ 
 דמי ביטול  044% –ימי עסקים ועד יציאת הטיול  1  -מ

ביטול יהיה לפי גובה דמי ה  –במידה ויחולו דמי ביטול על כרטיסי טיסה שהוזמנו ו/או הונפקו עבור הנוסע 
 החיוב  של חברת התעופה.

 
  כללי מומלץ לעשות  ביטוח הכולל   סעיף " ביטול טיול"

 
 נרשמים. 44ביצוע הטיול במינימום 
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 יבשות תיור בע"מ :הביצוע והאחריות המלאה על הטיול  תכנית הטיול,.6
      ולי המדריך לטובת הטיולשטח, שיקאויר, תנאי  -בשל הוראת שלטונות, מזג לחברה זכות לשינויים, .4

 שינוי הקשור במועדי הטיסות ו/או מחדל אחר הקשור לחברת התעופה, הנו באחריותה בלבד  כל וכיו"ב.    
  ומתן פיצויים. יבשות-מילניוםאופן עילה לתביעה כנגד חברת  ואינו מהווה בשום    

   להשתנות ויתכן כי אתרי ביקור ספורים  אם יחולו שינויים בלו"ז הטיסות, עלול סדר הביקור באתרים    
  הכל בהתאם ללוח הזמנים. יוחלפו באחרים    
   דפים  4ובו  . 5446  מאינא לוודא שהדרכון  בתוקף עד  על הדרכון להיות בתוקף לחצי שנה לפחות.. 3

 אין צורך בויזה ריקים לחתימות     
    מצורף לטופס  צילום של  הדרכון,לטיולים"  רישום יש לשלוח למשרדי "מרכז קדםלצורך  מסמכים:.0

 ההרשמה.    
 סעיף חובת כל נוסע לבטח עצמו בביטוח רפואי מתאים, כולל הרחבה להיטס אווירי. מומלץ  - ביטוח .5

    בהתאם לתנאי הביטול בתוכנית הטיול, כדי להיות מכוסים במקרים של ביטול הטיול ביטול טיול", "   
 וסים ע"י פוליסת הביטוח. המכ בתנאים     

 רפואיות )במידה ויש כאלה(. וסע, למארגני הטיול ומוביליו על בעיות חלה חובת דיווח על כל נ - בריאות. 1

  מומלץ לערוך בדיקת שיניים לפני הטיול.    
    קדם יהודהע"י מדריך הטיול וע"י  מסרו פרטים והנחיות לקראת הטיול,לפני הטיול ייערך מפגש בו י. 4

                                       מנכ"ל מרכז קדם     
                            



                              

                                                         
                                                                          0 

 יפןלטופס הרשמה לטיול                                                 
 
 מרכז קדם לטיולים בע"מ שם הקבוצה:                                              תאריך הרשמה :      

 

1נוסע  0נוסע     

 שם משפחה באנגלית   
 כפי שרשום בדרכון(

 שם פרטי באנגלית,   
 )כפי שרשום בדרכון(

Mr   / Mrs   / Miss Mr   / Mrs   / Miss )תואר )הקף בעיגול 

 תאריך לידה  

 מספר דרכון  

 תאריך תפוגת הדרכון  

 מקום ותאריך הוצאת הדרכון  

/ אחררגיל   / צמחוני   
 

  /אחרני רגיל   / צמחו
 

 כלכלה )הקף בעיגול(

   למשתתפים שתוקף . דפים ריקים לחתימות 4לפחות ובו  4465 מאיעד סוף נא לוודא שהדרכון בתוקף **      

 דרכון ! יש לצרף צילומי לדאוג לחידוש / הארכת תוקף.    נא   -לפני מועד  זה  פג  דרכונם              
  

 מיקוד:                ישוב:                             מספר:                                   כתובת: רחוב:                
 

 
 נייד:                       טלפונים:  בית:                                                           

 
 פקס:                          עבודה:                                              

 
 דואר אלקטרוני:      

 
     

 משלם ב: 
 

 תוקף:            קוד ביטחון:                                  : שראי:                מספרכרטיס א       
  

 :מספר תשלומים       

 
 מספר ת.ז. :                                                                   שם בעל הכרטיס:      

      
   מזומן:        

 
 העברה בנקאית:      ב

    
 /  לא                  מעוניין בחדר סינגל :  כן  )נא לחייבני בתוספת(          

 

 חתימת שני בני הזוג(  -הנני מאשר בחתימתי מטה את הפרטים הבאים )לזוגות 

 להשתתף בטיול.  ואינו מונע ממני למיטב  ידיעתי מצב בריאותי תקין. 0

 . הנני מאשר שכל הנוגע למסלול הטיול ונהליו ברור לי ומוסכם עלי.1

     .1                      . 0מה/ ות: חתי


