יפן ,ארץ השמש העולה ,שמרה על בידול תרבותי לאורך שנות היסטוריה מפוארות .מעבר
למעטה הקשוח נמצאת תרבות עשירה ,אסתטיקה שאין דומה לה וניסיונות מתמידים לחדש,
לרתק ,לשעשע ולרגש .נתעמק ברבדיה השונים של יפן ,נסייר בנופי הטבע המרשימים
והמגוונים של האלפים היפנים ,האקונה ואזור הר פוג'י מצומוטו וטקאימה .נשוטט ונחקור
מוקדי תרבות מרתקים כמו טוקיו קיוטו ואי האומנות נאושימה ,ונחווה את ההוויה היפנית:
נרחץ במעיינות החמים ,נטייל בגנים ופארקים מטופחים ,נדהר ברכבות המהירות ,נשוטט
בסמטאות וברחובות ערים ושכונות ייחודיות ,ונחשף למיומנויות ואומנויות יפניות מגוונות.

מסלול המסע
יום  ,1תל אביב – טוקיו
נמריא בטיסה מתל אביב לטוקיו בירת יפן בה ננחת למחרת.
יום  ,2טוקיו 10.61
נחיתה בטוקיו בשעה  .52:01טוקיו ,בירת יפן מ 5181-היא מקום מושבו של קיסר יפן .טוקיו היא עיר של ישן
וחדשִ ,קדמה ומסורת :גורדי שחקים לצד רחובות ישנים ובהם בתי עץ ,פארקים ירוקים לצד כבישים סואנים.
מפגש עם המדריך ונסיעה אל העיר .נבקר בגנים החיצוניים של הארמון הקיסרי.נמשיך לאסאקוסה ,איזור בטוקיו
ששימש בעבר מרכז תרבותי של העיר אדו .כאן מצוי המקדש המרכזי לאלת הרחמים הבודהיסטית קאנון (מקדש
 .)Senso-Jiנבקר במוזיאון הלאומי ונסיים בשוק אמיוקוצ'ו.
לינה :טוקיו
יום  ,3טוקיו
נבקר במוזיאון  ,Edo – Tokyoמוזיאון ההיסטוריה של העיר טוקיו ,באי המלאכותי אודאיבה ,בשכונת דאיקניאמה
ה נחשבת כבר שנים רבות לאזור אופנתי בעיקר מכיוון שברחובותיה הקטנים נחבאים מבנים קטנים ומרהיבים,
שנבנו או עוצבו במיוחד בשביל החנות או בית הקפה שהם מאכלסים  -השכונה היא כמעט מוזיאון פתוח
לאדריכלות ולעיצוב פנים .נמשיך אל שכונת רופונגי הילס ונסיים במוזיאון  Moriלאומנות בת זמננו ובגלריות שלו.
לינה :טוקיו
יום  ,1טוקיו
היום יוקדש לסיור בטוקיו בדגש ארכיטקטורה ,כולל המבנים והחנויות שבשדרות אומוטסנדו והפרויקטים המעניינים ב
. Midtown

לינה :טוקיו
יום  ,5טוקיו
את שעות הבוקר נבלה בתופעת טבע יוצאת דופן במדינה שמרנית כמו יפן – רובע הרג'וקו  -מפגש שונה של
טיפוסים "יוצאי דופן" ממלבושי שנות השישים שבעים לפנקיסטים ,נוער צעירים ומבוגרים –יפן האחרת .בהמשך
נבקר במקדש מאיג'י (ואם יתמזל מזלנו ,נוכל לראות טקס חתונה)  ,ברובע גינזה המפורסם  -רחוב חנויות יוקרתי
ומרתק ,בטוקיו פורום – מרכז התערוכות והכנסים הגדול ובשיבויה עם הצומת ההומה בעולם – אחד מהסמלים
הידועים של טוקיו.
לינה :טוקיו

יום  ,0טוקיו – קמאקורה  -האקונה
נפרד מטוקיו וניסע ברכבת אל יוקואמה  ,נבקר ברובע צ'יינה טאון ובאזור הנמל ,משם נמשיך אל קמאקורה בעבר
מרכז פוליטי חשוב .נראה את פסל הבודהה הגדול העשוי ברונזה (השני בגודלו ביפן לאחר הפסל במקדש טודאי
ג'י בנארה) .הפסל נבנה בשנת  ,5010והמקדש בתוכו עמד נשטף בגלי הצונאמי במאה ה .51-נמשיך אל מקדש
השינטו החשוב בעיר "האצ'ימאנגו" שנחנך במקומו הנוכחי בשנת  5512ע"י השוגון הראשון של קמאקורה,
המוקדש להאצ'ימן הוא פטרונם של הסמוראים ושל משפחת השוגון הראשון של קמאקורה .נמשיך אל עיירת
הנופש האקונה שוכנת על שפת אגם אשי ,בתוך לוע ענק של הר געש שהתפרץ לפני כמה אלפי שנים .הפעילות
הגעשית באזור מתבטאת במעיינות חמים רבים ובאזורים של "אדמה פעילה" ,שבהם הבוץ מבעבע והאדמה
פולטת עשן וקיטור .בשעות הערב נגיע למלון ונהנה מרחצה במעיינות החמים בבית המלון.
לינה :האקונה
יום  ,7האקונה
נצא לשיט באגם אשי ,נבקר במקדש האקונה ,ששער הכניסה שלו ,גדול וכתום ,ניצב בתוך מי האגם .נעלה ברכבל
לתצפית מהר קומגטאקה (מותנה במזג האויר) ,ונסייר במוזיאון הפתוח המרשים האוצר בתוכו מגוון רחב של
אמנות מודרנית.
לינה :האקונה
יום  ,8האקונה – מאצומוטו  -טאקאיימה
נצא את האקונה וניסע לעבר רכס הרי האלפים דרך אגם קאואגוצ'יקו ,נבקר במוזיאון לאומנות Kubota Itchiku
המתמקד באמנות המיוחדת של בדי הקימונו .ונעצור לביקור במאצומוטו  -טירת מאצומוטו  -הידועה גם כ"טירת
העורב" בגלל צבעה השחור וגגות הרעפים שנראים כמו כנפיים ,היא אחת הטירות העתיקות ביותר ביפן שהוקמה
במאה ה .58-נגיע אל טאקאיימה ,עיירה עתיקה בלב רכס הרי האלפים .שרשרת ההרים מתנשאת לגובה 0,122
מטרים ,והיא מחלקת את יפן לשני אזורי אקלים שונים :החוף המערבי ,מול ים יפן הסוער והגשום ,והחוף המזרחי,
הפסיפי ,הנוח יותר למחיה .ההרים גבוהים וירוקים ,נהרותיהם תלולים וזורמים בקניונים עמוקים .נסייר בעיר
העתיקה של טקיאמה ברחובותיה הבנויים עץ.
לינה :טקיאמה
יום  ,9טאקאיימה 23.61
בתקופה הקדומה התפרסמה טאקאיימה באומני העץ שלה ,שסיפקו לערים הגדולות את שרותיהם ומומחיותם
בבנין ,ריהוט וגילוף בעץ .בעיירה העתיקה השתמרו רחובות ובתים ישנים רבים מימי הביניים ,ומוזיאונים רבים
המייצגים את המלאכה והפולקלור של העיירה והאזור.בבוקר נסייר בשוק האיכרים של טאקאיימה בו מציגים
מוכרים האיכרים את תצורתם ומרכולתם .ובמוזיאון יטאי קאיקן בו שמורות מרכבות הענק המפוארות המוסעות
ברחבי העיר בעת חגיגות פסטיבל טקיאמה .לאחר מכן נסייר בגבעות המערביות -היגאשיאמה השזורות
במקדשים ובתי מגורים בבניה מסורתית
לינה :טקיאמה

יום  ,16שירקווה גו – קנאזאווה
ניסע לשירקווה גו (כשעה וחצי ) ,הכפר המסורתי בו בתי ענק מעץ ומקש .שירקווה גו הוכרז ע"י אונסקו כאתר
מורשת עולמי בשל הארכיטקטורה הייחודית "גשו זוקורי" המאפיינת את המקום .נמשיך אל קנאזאווה ,השוכנת
לחוף הים .ועם ההגעה נבקר בגן רוקואן ,אחת משלושת היפים ביותר ביפן ,השוק המקומי ומרכז העיר .נטייל
באיזור הגיישות בהיגאשי ,בין הסמטאות והבתים הישנים והיפים.
לינה :קנאזאווה
יום  ,11קנאזאווה – קיוטו
המשך הביקור בקנאזאווה :בית נומורה – ביתו המסורתי של סמוראי מתקופת אדו , Century Museum05 ,ניסע
לקיוטו שהייתה בירת יפן למעלה מ 5222 -שנים ונותרה מרכז תרבותי ורוחני חשוב גם ביפן של ימינו .רחובותיה
עתיקים וציוריים ובהם מקדשים רבים .כאן נחשף למסורות של האומנויות היפניות .נבקר במקדש קיומיזו הבנוי על
צלע הר ממנו נשקפים נופים מרהיבים של קיוטו וברובע גיון -הרובע של הגיישות.
לינה :קיוטו
יום  ,12קיוטו
נבקר בטירת ניג'ו ,נבקר במקדש הזהב קינקאקוג'י הבנוי באגם קטן ,ובמקדש "גן הזן" המפורסם ראיואנג'י
(  )Rock Gardenנתארח בבית תה ונצפה בטקס התה המסורתי ,בערב נצא לשוטט במרכזי הבילוי הסואנים של
העיר ונתארח בבית שלום – ארגון אוהבי ישראל ,הידועים בהכנסת האורחים המיוחדת.
לינה :קיוטו
יום  ,13קיוטו – נארה  -קיוטו
בבוקר נבקר במוזיאון  Mihoלאומנות המכיל אוסף פרטי של עתיקות אסייתיות ומערביות ,בחלל שנחשב לאמנות
בפני עצמו .ניסע לנארה הבירה הראשונה של יפן שנבנתה במאה השמינית .מתקופה זו נותרו מקדשים רבים
בפארק גדול ויפה ,שאיילים משוטטים בו בחופשיות .מקדש טודאיג'י הוא מבנה העץ הגדול בעולם ,ובו פסל
בודהא ענק מברונזה ,שגובהו  58מטרים .את מקדש השינטו קאסוגה מקשטות אלפי מנורות עשויות אבן
וברונזה.
לינה :קיוטו
יום  ,11קיוטו  -נאושימה
הבוקר נצא ברכבת אל אוקיאמה ממנה נעלה על מעבורת ( 02דקות) לאי האומנים נאושימה השוכן בים סאטו.
בשנים האחרונות הפך האי מישוב דליל של דייגים וחקלאים למרכז של אמנות עכשווית המוצגת בנופים יפהפיים
ויחודיים .נבקר בבתים שאמנים יפנים ומערביים ידועים ,הפכו כל אחד מהם ליצירת אמנות עכשווית .לא נוותר על
המוזיאון המדהים צ'יצ'ו ,יצירה מופלאה של בטון ,פלדה ,זכוכית ועץ פרי חזונו של הארכיטקט אנדו טדאו.
לינה נאושימה

יום  ,15נאושימה
נמשיך את הטיולים באי .נסייר במוזיאון  Benesseשהוא גם המלון בו אנו שוהים ,במוזיאון האמן .Lee Ufan
בצהרים נעלה על מעבורת (כשעה) אל האי אינוג'ימה שבלב ים סטו .נבקר בפרוייקט אומנות מיוחד שהפך בתי
תעשיה באי למרכזי אמנות וכן בגלרית אינוג'ימה (כולם שייכים לקרן מוזיאון  Benesseשבנאושימה) .אחר
הצהרים נשוב אל נאושימה.
לינה נאושימה
יום  ,10נאושימה – אוקיאמה
ניפרד מנאושימה נשוב אל היבשת ומשם בנסיעה אל קוראשיקי – העיר הפאודלית  -עיר מסחר ,המרושתת
בתעלות מים ובה מחסני אורז שהוסבו למוזיאונים לאמנות ,נסייר בעיר ובחלק העתיק והשמור שלה – ביקאן.
ולאחר מכן נמשיך אל אוקיאמה לסיור באחד משלושת הגנים היפים ביותר ביפן – גן קורקואן.
לינה אוקיאמה
יום  ,17אוקיאמה – אוסקה – ת"א
נעלה על הרכבת המהירה לאוסקה ,העיר השנייה בחשיבותה הכלכלית ביפן ושלישית בגודלה ביפן .נסייר בעיר,
נעלה לתצפית "הגנים הצפים" בבנין אומדה ,ולעת ערב נשוטט במרכז הקניות ברובע נאמבה .לקראת ערב ניסע
לשדה התעופה לטיסה חזרה ארצה.
מחיר הטיול:
מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים ,ארוחות ,חודשי השנה ,כמות המטיילים ,חברת
התעופה ,הפקות ואירועים למינהן.
המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר/אירו לשקל ולמטבעות המקומיים ,וכן עקב
שינויים במיסי הנמל והדלק.
הסטנדרטים של חברת  Xtripמחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת
ובטוחה .כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר הטיול.
 Xtripמציעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיולים ,ההרפתקאות והאתגרים .לאלו הרוצים ליהנות מרמת ביצוע
גבוהה ודאגה לפרטים ,למטיילים עצמאיים ,קבוצות סגורות ,חוגי חברים ,משפחות ,חברות וארגונים.
אנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים הכוללים את כל הנדרש בטיול ,מתכנון מדויק וקפדני ,התאמה אישית ע"פ
אופייכם רצונכם ותקציבכם ,הזמנות כול השירותים ,הכנה ותדרוך לפני היציאה ,ליווי צמוד לאורך כול הטיול בשטח
ע"י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"ל ועד חזרתכם ארצה להארות והערות.
איננו מוכרים שירותים בנפרד כמו תכנון ויעוץ ,בתי מלון ,שירותי הדרכה ,הסעה או הסעדה.
מסלול זה הינו דוגמא למסע בהתאמה אישית אותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה שמושפעת מכל הפרמטרים
המוזכרים מעלה,נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע"פ אופייכם ,רצונכם ,מאווייכם ותקציבכם,
ליעוץ ו/או קבלת הצעת מחיר אנא פנו אלינו בטלפון  63-5162625אאו במייל info@xtrip.co.il

