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21-22.11.22: 2-1ימים 
:  קיוטו–אוסקה –א "ת-' ג–' ימים ב

.ממנה מתחיל הטיולקיוטועם הנחיתה נצא לעבר , טיסה דרך יעד ביניים לאוסקה שביפן 
נצא עם הקבוצה  , לאחר שנעזוב את שדה התעופה, הנחיתה מתוכננת לשעות הבוקר

.לארוחת בוקר
עם אלפי שערים כתומים, מפגש ראשון ועוצר נשימה באחד המקדשים היפים ביותר ביפן

.שבולטים על רקע צבעי היער
.ארוחת ערב במלון

,  בקיוטונערוך סיור רגלי למפגש ראשון עם חיי הלילה , לאחר ארוחת הערב
מקומות הבילוי הקטנים

היכרות עם שיטת הצגת האוכל  , והמסעדות המקומיות
.בחלונות הראווה של המסעדות המקומיות



23.11.22: 3יום 
:  קיוטו-' יום ד

הבנוי באגם  Kinkakujiי'קינקאקוגבמהלך היום נטייל בעיר העתיקה ונבקר במקדש הזהב 
נמשיך בשביל הפילוסופים  , מצופה כולו זהב ובולט על רקע ההרים הירוקים סביב, קטן

.  וניפגש עם נזיר באחד המקדשים הקטנים והקסומים באזור
.עם גן האבנים המפורסם ביפןRyoanjiי'ריואנגנבקר במקדש הזן 

נמשיך לסיור הליכה מדהים  . ביתו של השוגון והגן היפני הסביבתיNijoו'ניגנבקר בטירת 
חנויות בוטיק  , נציץ לתוך בתי תה קטנים, בסמטאות העתיקות שבאזור המקדש, ביופיו

..  עתיקים ופינות קסומותמקדשוניםמסורתיות ומעוצבות לצד 
.ורובע הגיישותGionגיוןנסייר באזור 

.בקיוטוארוחת ערב במסעדה מקומית והעברה חזרה אל מלוננו 



24.11.22: 4יום 
ארשיאמהיער הבמבוק ושכונת קיוטו–' יום ה

:  המקסימה

.  ארשיאמהשכונת , בקיוטוהיום נטייל באחד האזורים הציוריים ביותר 
המקום מרהיב במיוחד בתקופת הסתיו

.המקדשים העתיקים והציוריים ויער הבמבוק, ונהנה מהצבעים
,  "בית שלום"בשעות הערב נצא למפגש מרגש ב

.עם קהילה של נוצרים יפנים אוהבי ישראל
.  בקיוטוארוחות ערב ולינה 



25.11.22: 5יום 
:  קנזאווה-' יום ו

המשמרים אווירת עבר ובהם בתים  , נצא בנסיעה דרך כפרים ציוריים
.מסורתיים המשובצים בנופי ההרים

אחת הערים המסורתיות ביפן שידועה ברובע  , לקנזאווהנמשיך 
הסמוראים השמור להפליא ובאחד

.  קןרוקואןמשלושת הגנים היפים ביפן 
נבקר ברובע הסמוראים וניכנס לאחד הבתים  

היפים והשמורים ביותר בו נציץ אל ההיסטוריה  
.המיוחדת של תקופת הסמוראים

. בקנזאווהארוחות ערב ולינה 



26.11.22: 6יום 
:וגן מרהיבABכנס –יום שבת 

.עד שעות הצהרייםAB DENTALנתחיל את היום בכנס
. קנרוקואן, צ נצא לביקור באחד הגנים היפים ביפן"אחה

הגן יהיה במיטבו בתקופה זאת של השנה והמראות של  
.חלקי הגן השונים מרהיבים

.ערבתנצא לארוח



27.11.22: 7יום 
:טוקיו-קנזאווה–' יום א

 SHINKANSENונסיעה ברכבת מהירה בקנזאווההעברה לתחנת הרכבת 

. לטוקיו
שבימי ראשון ושיבויהוקו'הראגעם ההגעה לטוקיו נצא לסיור בשכונות 

.הומות וטרנדיות במיוחד
.אחד המקומות המיוחדים בעירבאומוטסאנדוזמן חופשי 

.בתום הסיור העברה לבית המלון וארוחת ערב



28.11.22: 8יום 
:טוקיו–' יום ב

בו מסורת וקידמה משמשים  , מרתק" הלם תרבותי"נצא לסיור שהוא 
.  בערבוביה

דייגים שמצאו ברשותם  3י "ע628קנון שהוקם בשנת אסקוסהמקדש 
.אלת הרחמים הבודהיסטיתkannonאת פסל האלה 

בחצר המקדש נמצאת קערת קטורת אשר היפנים 
. מאמינים שיש בכוחה לרפא מחלות

רובע האלקטרוניקה  , נקאמיסהנבקר בשוק 
. העתידני

.תצוגת אסתטיקה שאין דומה לה-נלמד על אומנות האריזה
.ארוחת ערב במסעדה מסורתית



29.11.22: 9יום 
:טוקיו–' יום ג

יפה במיוחד בעל קווים נקיים  שינטואיסטימקדש , י'מייגנצא לביקור במקדש 
.ונשמע על דת השינטו

נמשיך לרובע האופנה הצעירה ובתי הקפה היוקרתיים ואזור הארכיטקטורה  
.העתידנית 

שיטת הבנייה הייחודית  " היסודות הצפים"נלמד על 
.של היפנים

זהו מרכז  , ינקו'בפצנעבור ונבקר , במהלך ביקורנו
.מהבילויים היותר חביבים על היפנים, מכונות מזל

אנו ממליצים לנוסעים על חווית טעימות של מאכלים  
.יפניים באחד המקומות הגדולים והנפוצים בעיר

.ארוחת ערב לסיום חוויית ההלם התרבותי שלא תישכח



30.11-01.12.22: 11-10ימים 
:אביב-תל–טוקיו –' ה-' ימים ד

.ארוחות בוקר ולאחר מכן העברה אל שדה התעופה
.הנחיתה בלילה בין יום רביעי לחמישי



.....מחכים לכם

AB DENTAL


