תוכנית סיור קניונים וריטייל ביפן 11-19 ,במאי 2020
הסיור ליפן ייקח אותנו למסע אל תרבותה הייחודית של אחת מהמדינות המרתקות בעולם,
הן בעומקה ההיסטורי ,הן בתרבותה העכשווית והן באורחות חייהם השונים של תושביה.
בסיור ניחשף לאנשים ,למקומות ,לאמונות ,למנהגים ,למאכלים ולריחות המרכיבים את
האומה היפנית הגדולה .נבקר גם באתרים היסטוריים ,דתיים ,תרבותיים וארכיטקטוניים
ובכל אחד מימי הטיול נבקר לפחות בקניון או מרכז קניות אחד ייחודי בו נלמד על מיגוון
פתרונות הריטייל של יפן בתחומים שחלקם אינו קיים כלל או אינו מפותח דיו בארץ .נסייר
גם בתחנות רכבת מרכזיות המתפקדות כקניוני ענק ,במולים אורבניים ברחובות מסחריים
ראשיים ובמרכזי קניות הומים בקומות התחתונות של מגדלי משרדים גדולי ממדים.
תוכנית הסיור-
 ,11/5יום ב'-
המראה מנתב"ג בשעה  20:45בטיסת אל על מס'  091ישירה לטוקיו
 ,12/5יום ג' -טוקיו ושינגוקו
ננחת בנמל התעופה נאריטה ,טוקיו ,בשעה  14:15ובדרך למלון נבקר באאוטלט
.MITSUI OUTLET PARK KISARAZU
לאחר קבלת החדרים במלון ומנוחה קלה ,נצא בסיור רגלי להכרת האזור המרתק של
המלון ותחנת הרכבת שינגוקו -התחנה העמוסה בעולם המשרתת  3.5מיליון נוסעים מידי
יום .בין השאר נבקר במרכז המרשים של Times Square
לינה במלון Keio Plaza Tokyo Hotel *4
 ,13/5יום ד' -טוקיו ההיסטורית
לאחר ארוחת בוקר במלון ,נתחיל את היום בתצפית על העיר ממרומי מגדל הממשל
המטרופוליני של טוקיו (אדריכל קנזו טאנגה).
נמשיך ,עם אוטובוס צמוד ,אל מזרח המטרופולין ,באזור היסטורי סביב מקדש הבודהה
המרכזי של טוקיו – אסאקוסה ונסייר בציר העלייה לרגל שהפך לאורך השנים לרחוב
מסחרי ססגוני והומה אדם.
את הפסקת הצהרים נבלה באזור השוק התוסס של "אמיוקו" למרגלות פארק אואנו.

אחר הצהרים נסייר באזור האיים המלאכותיים של מפרץ טוקיו .אזור שמאכלס מגדלי
משרדים ,שכונות מגורים ומרכזי קניות גדולי ממדים .נבקר בשניים מהגדולים והמיוחדים
שבהם Aqua City Odaiba -וDiver City Odaiba -
בערב נמשיך לחקור יחד את נפלאות אזור שינגוקו לפני שנתפזר לארוחת ערב עצמאית.
לינה במלון Keio Plaza Tokyo Hotel *4
 ,14/5יום ה' -טוקיו של העיצוב
לאחר ארוחת הבוקר במלון ,נתרכז היום במהפכה העיצובית של טוקיו.
יום טיול זה יתבצע בתחבורה ציבורית כשאנחנו מצויידים בכרטיס מגנטי מתאים .נתחיל
את היום במקדש השינטו המרכזי של טוקיו בפארק יויוגי רחב הידיים.
נצא מהפארק השקט ישירות אל אחד מרובעי הקניות והעיצוב המרתקים בעולם –
אומוטסאנדו .ציר עולי הרגל אל המקדש – שדרות אומוטסאנדו – הפך בעשורים האחרונים
ל"מכה" של העיצוב .טובי וגדולי המעצבים של יפן ושל עולם האופנה מיקמו כאן את חנויות
הדגל שלהם בבנינים של טובי האדריכלים.
מכאן נמשיך למרכז המרשים של שיבוייה אשר עוצמתו המפורסמת נוסקת בשנים
האחרונות עם פרוייקטי ענק סביב תחנת הרכבת הכוללים מגדלי משרדים עם מרכזי קניות
ובילוי .נבקר בחדש מכולםShibuya Scramble Square -
את היום נסיים ברופונגי ,אזור בילוי ותיק שקיבל תנופה אדירה עם השלמתם של כמה
פרויקטים שהוסיפו גם נפח של מרכזי קניות וגם מוקדי תרבות חשובים ונבקר בTokyo -
 .Midtownבשעות הערב נישאר ברופונגי ונתוודע לשפע ההזדמנויות הקולינריות ואופציות
הבילוי בסביבה .
קו תחתית ישיר מחבר את רופונגי ואת המלון שלנו ,כך שהמעונינים יוכלו לחזור למלון בכל
שעה.
לינה במלון Keio Plaza Tokyo Hotel *4
 ,15/5יום ו' -מטוקיו לקיוטו
לאחר ארוחת הבוקר נצא באוטובוס אל רכבת הקליע המהירה שתיקח אותנו לקיוטו,
ששימשה כעיר הבירה של יפן העתיקה מהמאה השמינית עד אמצע המאה התשעה עשר.
נגיע לקיוטו ב 11 -בבוקר ומייד נצא לסיורים בקיוטו המרגשת והמדהימה.
נבקר ביפים ובמפורסמים של הגנים הקלאסיים של הבירה העתיקה ,במקדשי זן ,וגם
ברחובות מסחריים.
נשוב למלון לפני כניסת השבת ואחרי מנוחה קצרה נצא לסיור רגלי להכרת מרכז העיר
המרתק של קיוטו .ברחוב המסחרי הראשי משולבים מרכזי קניות עירונים מעניינים ביניהם
גם ה MINA -וה , LOFT -בהם נבקר.
לינה במלון Kyoto Hotel OKURA *5

 ,16/5שבת -קיוטו הבירה העתיקה
לאחר ארוחת הבוקר במלון נצא לביקור בטירת השוגון ,טירת ניג'ו ,ארמון משומר היטב
מתחילת המאה השבעה עשר ,דוגמא מאלפת לתרבות המגורים היפנית ,לאסתטיקה
ולמקומה של האמנות בתרבות היפנית.
נמשיך משם באוטובוס לעצירה קצרה ומהנה בבית תה מודרני של חברת דברי המתיקה
"טוראיה" – מוסד בן מאות שנים .נחצה את הכביש ונבקר בארמון הקיסר שתיפקד על לפני
כמאה וחמישים שנה.
את הפסקת הצהרים נעשה בקניון  AEON Mallומשם נמשיך למקדש קיומיזו ,נקודת
תצפית יפה על העיר מההר הדרום-מזרחי .הרחובות המסחריים הססגוניים שמלווים את
עולי הרגל אליו הם אתר מרתק בפני עצמו .נטייל ברחובות המסחריים העתיקים האלה
בירידה נעימה ברגל עד למרכז העיר.
תוכנית מיוחדת לשומרי שבת -תפילות וארוחות בבית חב"ד קיוטו (בתוספת תשלום).
סיורים רגליים במבחר אתריה ההיסטוריים של קיוטו ,בטירת השוגון ,בסמטאות רובע
הגיישות המפורסם וטיול שבת נעים בפארק מארויאמה.
לינה במלון Kyoto Hotel OKURA *5
 ,17/5יום א' -יער ,טבע ואומנות
לאחר ארוחת הבוקר במלון ,נצא באוטובוס לרכבת הקליע המהירה ומשם כשעתיים נסיעה
לאזור הפארק הלאומי פוג'י-האקונה .ננצל את השהות באזור הפריפריאלי לביקור ב
 Outlet CenterאופייניGotemba Premium Outlets :
נמשיך בנסיעה ביערות וברכסים של הפארק הלאומי שתביא אותנו למוזיאון הפתוח לפיסול
בהאקונה ,מוזיאון רחב ידיים עם אוסף פיסול נדיר בגודלו וחשיבותו באתר שתוכנן על ידי
הפסל המפורסם איסמו נוגוצי (שתכנן גם את גן הפסלים במוזיאון ישראל).
אחרי נסיעה חוויתית ברכבל מעל לצמרות העצים ,נגיע למלון ייחודי בליבו של הפארק ,על
שפת האגם .במלון גם מרחצאות של מעינות חמים טבעיים.
לינה במלון The PRINCE Hakone Lake Ashinoko *5
 ,18/5יום ב' -מהר הפוג'י לטוקיו
לאחר ארוחת הבוקר במלון ,בירידה מהרכסים המיוערים של האקונה ,נעצור לביקור מרתק
ב"מרכז למורשת עולם – הר הפוג'י" .בניין מדהים ,בתכנון שיגרו באן ,הפורש בהרחבה
ובאמצעי מדיה חדשניים את סיפורו של ההר המפורסם.
אחר הצהרים נגיע לטוקיו ואת הלילה האחרון בטיול נעשה במלון הממוקם בחלק אחר
לחלוטין של העיר – אזור גינזה המפורסם.
אחרי מנוחה קצרה במלון נצא בנסיעה קצרצרה ברכבת התחתית להכיר את אזור תחנת
טוקיו ,אזור מגדלי משרדים ,קניוני יוקרה ,מסחר ובילוי.
נסייר בקניון  ,KITTEמרכז קניות ומגדל משרדים מעל בניין הדואר הישן ששומר בחלקו.
לינה במלון The IMPERIAL Hotel *5

 ,19/5יום ג' -הדרך חזרה
לאחר ארוחת הבוקר במלון ,נצא לסיור באזור הגינזה" ,השדרה החמישית" של טוקיו ,אזור
קניות ,בילוי ומסחר הכולל גם דוגמאות מרתקות של מרכזי קניות עירוניים וחנויות כלבו
עצומות .נבקר בחנות הדגל של מוג'י , MUJI Ginza ,נחזור למלון ונצא לנמל התעופה.
בשעה  16:15נמריא בטיסת אל על מס'  092ובשעה  22:45שעון ישראל ,ננחת בנתב"ג.

תוכנית זו עלולה להשתנות מכל סיבה שהיא והכל בהתאם להחלטת חב' טללים .ט.ל.ח

