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מבוא
אנו מקשרים את יפן באופן פאבלובי עם המושג "ארץ השמש העולה" ואכן המשמעות של השם יפן
הוא "מקור השמש" .אתגרי להתכונן לטיול ביפן .הכל בה כל כך דומה וכה שונה ,עד שלא חשוב,
למשל ,איזה ספר תקראו עליה ,או באיזה סרט תצפו ,עדיין המפגש האמיתי עם ארץ זו מובטח
שישאיר אתכם פעורי פה .המושג "רבת פנים" קטן על יפן .זו חברה רבת ניגודים וסתירות .מחד,
מעצמה כלכלית מובילה ,קצב חיים מהיר ,טכנולוגיה הכי מתקדמת ,אוניברסיטאות ומכוני מחקר
מהשורה הראשונה ,רכבות מהירות בשיא הדיוק שמזכירות עולם בדיוני ,מרכזי קניות מנקרי עיניים,
אנשים מאירי פנים ובעלי נימוסים מיוחדים שיוצאים מכליהם על מנת לעזור לזר המתקשה
בהתמצאות ,ומאידך ,חברה שמרנית ,אפופת מסתורין ומסוגרת ,השומרת באדיקות על ההיסטוריה
העתיקה והמפוארת שלה ,על מסורותיה ,אמונותיה ומבניה החברתיים והמשפחתיים .מצד אחד
מאופקים ומסוגרים ברמות על ומצד שני משולחי רסן לחלוטין .בקיצור ,מסורת ומודרניזציה דרות
בכפיפה אחת .שיא הטכנולוגיה המערבית ,אך שונה ממדינות המערב; אסייתית ,אך שונה מכל חברה
אסייתית אחרת .מעטות מדינות העולם המודרני שאינן מושפעות מהרעיונות ,התרבות והכלכלה
היפניים ,ועדיין היא נחשבת לחידה .הגיישות היפהפיות ,מקדשי הזן והשינטו הנפלאים ,הנופים
הגעשיים ,הטבע הקסום ,צבעי השלכת המהממים כל אלה חוברים יחדיו לטיול שרשמיו יישארו
חרוטים היטב בזכרון .יפן מורכבת בעיקרה מארבעה איים :הונשו ,שיקוקו ,קיושו והוקאידו .הונשו הוא
הגדול והחשוב שבאיים ,בו חיה רוב האוכלוסיה ,בו מתרכזים רוב האתרים החשובים ובו מטיילים
מרבית הטיולים .
הפעם החלטנו לחרוג מן השגרה ולהקדיש את מרבית הטיול בהוקאידו (  ) Hokkaidoהאי
הצפוני והשני בגודלו ביפן אינו ביקור במדינה זו כפי שהיא בדמיוננו.זהו אי יפני  ,תושבים יפנים ,
דוברי יפנית אבל למעשה אינו דומה לשאר איי יפן  .באי שטחי מרעה רחבים ופתוחים ,גידולים
חקלאיים כגון סויה,חיטה  ,תפוחי אדמה  ,קני סוכר  ,בצל ודלעת  .הבניה והאדריכלות לא מזכירים
בנייה יפנית וכמעט לא נתקלים במקדשים יפנים.אך עדיין זהו אי מרתק המציע למטייל שמורות
טבע ,חיות בר ,הרי געש וחוות פרטיות בהן ניתן לבקר1מעיינות חמים  ,אגמים ועוד111מתיישבי
האי הראשונים היו בני האיינו .מאוחר יותר עברו תהליך " יפנזיציה  "":ורק אחוז קטן נשאר מקורי
סביב  05,444איש  .ומספר קטן מאוד דובר את שפת האם.
את חלקו הראשון והקצר של הטיול נקדיש למערב הונשו  .ואת החלק העיקרי נקדיש כאמור לאי
הוקאידו

,

תכנית הטיול
הערה :בסוף התכנית הוספנו ,למעוניינים ,תיאור קצר של מקצת המקומות אותם נפקוד

יום  1ב' 11.5.11 ,ת"א – יעד ביניים – אוסקה
נטוס דרך יעד ביניים אשר ממנו נמשיך בטיסה לאוסקה ,יפן.אליה נגיע למחרת  .לילה בטיסה.

יום  1ג' 11.5 ,יעד ביניים  -אוסקה ( - (Osakaקובה ()Kobe
לאחר הנחיתה נמשיך בנסיעה לקֹובֶּ ה ,בה התרכזה בעבר מרבית הקהילה היהודית ביפן .כיום מפורסמת קובה
בבשר הבקר הרך ,הדק וטעים ,שמייצרת .נבקר בגשר אקאשי קאיקיו אואשי  Akashi Kaikyo Ohashiהצופה
יפה על העיר ומחבר בין האי המרכזי הונשו לאי שיקוקו ונחשב לגשר התלוי הגדול בעולם ומהווה דוגמא מופלאה
לטכנולוגיה היפנית .נסייר קצרות בקובה עצמה ברובע קיטאנו שם התרכזה בעבר הפעילות של " הזרים " ביפן
.ובו נשארו מבנים בסגנון אירופאי .בערב נעלה ברכבל לצפות על העיר והמפרץ .ארוחת ערב ..לינה בקובה.
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יום  3ד' 13.5 ,קובה –הימג'י (  - )Himejאוקיאמה ( ) Okayama
נתחיל הבוקר בנסיעה קצרה לטירת הימג'י הנמצאת על צוק גבוה וחולשת על סביבתה.זוהי המצודה הגדולה ביפן
המכונה גם " האנפה הלבנה " ע"י היפנים על שם הקירות הלבנים הנמתחים משני צידי המגדל הראשי.המצודה
עברה שיפוץ מסיבי בשנים האחרונות ונפתחה מחדש לביקור .זהו אתר מורשת עולמית .הבמאי אקירה קורוסאווה
ניצל את המראה המרשים של המצודה בסרטו ראן ( . )1815בסיום הביקור נמשין לביזן (  ) Bizenאזור הידוע
בתעשיית הקדרות העתיקה שבו  .בסיום הסיור נמשיך לאוקיאמה  .ארוחת ערב לינה אוקיאמה

יום  4ה' 14.5 ,אוקיאמה  -האי נאושימה (- )Naoshimaאוסקה
יום מיוחד מצפה לנו .ניסע למעגן של אונו משם נפליג קצרות במעבורת לאי נאושימה .שהפך מכפר דייגים קטן
למרכז בינלאומי של אומנות עכשווית .נבקר במוזיאונים המיוחדים במקום ובפרויקטים השונים של האומנות
העכשווית .בסיום הסיור נחזור במעבורת לאונו נחזור לאוקיאמה ומשם ברכבת המהירה לאוסקה .ארוחת ערב
לינה אוסקה

יום  5ו' 15.5 ,אוסקה – סאפורו ( ) Sapporoבירת הוקאידו
בשעות הבוקר נטוס לסאפורו בירת הוקאידו .זוהי עיר מודרנית וכיום היא אחת מהגדולות ביפן .ב  7581היו בה
רק  1אנשים  .בתקופת הקיסר מייאג'י החל פיתוה שחל הוקאידו והעיר נבחרה להיות המרכז ,היא
הורחבה ותוכננה בסגנון מלבני (.המאפיין ערים בצפון אמריקה ) .העיר התפרסמה ב  7711שם נערכו
משחקי החורף האולימפיים .וידועה בפסטיבל השלג הנערך בה מדי שנה בפברואר.נבקר בפרק האומנות,
במרכז העיר  ,בשוק הסרטנים הידוע של העיר  .בעיר גם מיוצרת הבירה המפורסמת של יפן סאפורו..
ארוחת ערב לינה סאפורו .
יום  6שבת' 16.5 ,סאפורו-אזור שמורת (  -) Daisetsuzanאסהיאמה ()Asahikawa
היום ניסע לשמורת הטבע דאיסטסוזאן –השמורה הגדולה ביותר בהוקאידו הנמצאת על שטח הררי גדול .נבקר
באחת מהחוות החקלאיות בפוראנו .משם נמשיך לטוקאצ'ידאקה אשר נמצאת בשמורה .נטייל במסלולי הליכה
קצרים בין האזורים הגעשיים  ,המעיינות החמים ומפלי המים.נמשיך לבריכה בכחולה .לקראת ערב נגיע אסהיאמה
העיר השניה בהוקאידו..ארוחת ערב .לינה אסהיאמה (  1לילות )

יום  7א'  -17.5אסהיאמה -המשך בחלקה האחר של השמורה
נמשיך ונבקר בחלה האחר של השמורה באזור קניון סאונקיו (  ) Sounkyoהמוקף בצוקים גבוהים המתקרבים
לגובה של 711מ' בקרוב .נבקר במפלים של האזור  .נעלה ברכבל להר קורודקה שבאזור ממנו תצפית יפה ( במידה
ומזג האוויר יאפשר ) .ארוחת ערב .לינה אסהיאמה

יום  1ב' 11.5 ,אסהיאמה -קושירו ( ) Kushiro
את הבוקר נקדיש לביקור בגן החיות של העיר .התכנון המקורי של המכלאות מאפשר למבקרים מבט
מזוויות שונות על החיות .שרבים מהם ייחודיים לגן חיות זה .ישנם חיות מאזור הוקאידו וכמו כן חיות
מאזורים אחרים בעולם .בסיום הסיור נחזור למרכז העיר ונעלה על רכבת שתביאנו לקושירו  .אזור
שהתפתח החל מ  7751כאשר היפנים החליטו להציל את אוכלוסיית העגורים שהיו בסכנת הכחדה בגלל
ציד  .זהו האזור הגדול ביותר של עגורים ביפן  .לפי שעת ההגעה נערוך סיור קצר בסביבה במרכז
המבקרים שמוקדש לעגורים  .ואוי גם נחזה ביזה זוג עגורים " רוקד "  .ארוחת ערב לינה באזור
יום  9ג'– 18.5 ,הפארק הלאומי אקאן ( ) Akan
את היום נבלה בפארק הלאומי אקאן הנמצא במזרח הוקאידו וידוע באגמים המרהיבים הנמאים בתחומו –
אשר לחלקם מים מהצלולים בעולם  .נבקר במרכז המבקרים  ,נשוט על אגם אקאן -בו אצות נדירות
היוצרות כדורים ירוקים יפים ,נמשיך לאגם משו (  ) Mashuהידוע בצלילות מימיו
( נחשב לצלול ביותר בעולם ) משם נמשיך ללוזאן הכונים " הרי הגופרית " שם ניתן לצפות מקרוב על
פתחי האוורור הצהובים  .ניתן לבשל ביצים בחום הטבעי .ישנם מספר שבילי הליכה באזור נטייל בחלקם
ארוחת ערב לינה באזור
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ימים ,11-11ד'-ה'  31-31.5אזור שמורת שיירטוקו ( ) Shiretoko
היום נגיע לחלק המזרחי ביותר של הוקאידו לפארק שיירטוקו הנסיעה עוברת דרך מעבר הרים בעל אותו שם .
הפארק ידוע במערכת האקולוגית המיוחדת שלו מה שהפך אותו לאתר מורשת עולמית בשנת  1118בגלל זה .
הפארק ממוקם בחצי אי ונחשב לאחד היפים בכל יפן  .במקום דובים חומים  ,צבים ושועלים ועודד..אם יתמזל
מזלנו את חלקם אולי גם נראה  .נטייל בפארק בשייט במידה ומזג האוויר יאפשר זאת .נתרשם מהצוקים היפים,
נטייל ברגל באזור חמשת האגמים  ,במרכז המבקרים של הפארק .ארוחות ערב  .לינה באזור השמורה  .לילה
שני ב  31.5לינה בעיר הקרובה אבשירי Abashiri
יום ,11ו' 1.6 -אבישירי – סאפורו – אוטארו ( )Otaru
העברה לשדה התעופה הקרוב ממנו נטוס בטיסה קצרה לסאפורו  .משדה התעופה ניסע לאוטרו עיר נמל קטנה
וחשובה להגעת סחורות במאה ה . 77מחסנים רבים ומבני משרד שופצו ועברו הסבה מה שמקנה לעיר יחד עם
תעלותיה מראה מיוחד ביום ובלילה  .נסייר בעיר נשוט בתעלותיה קצרות .ארוחת ערב לינה באוטרו

יום  ,13שבת' – 1.6 -אוטארו – מוזיאון לתרבות האיינו -הפארק הלאומי שיקוצו  -טויה
את הבוקר נקדיש לביקור במוזיאון הסוקר את תרבות האיינו-אנשי האיינו היו הראשונים שהתיישבו באי זה והוא
שימש אזור המחייה המחיה שלהם עד שהפכו להיות נרדפים  .זוהי תרבות הולכת ונעלמת והמוזיאון יאפשר לנו
הצצה אליה .נמשיך לפארק הלאומי שיקוצו – טויה – שהוא מעין מוזיאון פתוח לתופעות געשיות והרי געש.
בתוכו נמצא הר הגעש החרוט יוטיי המזכיר בצורתו את הפוג'י .נטייל בנובוריצבו ( ) Noboribetsuבמסלולי
הליכה קצרים האזור נחשב לרוז המעינות החמים הגדול והמפורסם באי  .בסיום הסיור ניסג לאגם טויה  .ארוחת
ערב ולינה באזור
יום ,14א'– 3.6 -אגם טויה –האקודאטה ( )Hakodate
את חלקו הראשון של היום נקדיש לאדם טויה וסביבתו אזור זה היה מקום המפגש של  G8בשנת  -1115נטייל
באזור ואם מזג האוויר יאפשר נעלה ברכבל להר אוסו – הר געש פעיל שהתפרץ  4פעמים ב  711שנה האחרונות.
מלמעלה תצפית על האוקיאנוס ועל המכתש הגדול של ההר .בסיום הסיור ניסע להקודאטה תחנתנו האחרונה באי
הוקאידו .בשעות הערב נעלה ברכבל ונצפה על העיר והמפרצים מהמראות היפים ביפן בלילה .ארוחת ערב לינה
האקודאטה

יום ,15ב'– 4.6 -האקודאטה -טוקיו
את הבוקר נקדיש לסיור קצר בהאקודאטה העיר השלישית בגודלה בהוקאידו שהייתה עיר נמל חשובה בגלל
מיקומה האיסראטגי .אחה"צ נטוס לטוקיו  .או רכבת מהירה לטוקיו .שם נבלה את הלילה האחרון

יום  16ג' -שבת -5.6 -טוקיו -תל -אביב דרך יעד ביניים
לפי שעת הטיסה העברה לשדה התעופה ממנו נטוס דרך יעד ביניים לתל אביב .
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מחיר הטיול
כרגיל בטיולים ליפן ,בהם מחיר שירותי הקרקע נמסר לנו בין יפני ,ומחירי הטיסות בדולר ארה"ב,
אנחנו מפרידים את המחיר .למחיר לטיסות בנפרד ומחיר לשירותי הקרקע.
( עלות הטיול ללא טיסות ) בנפרד
טיסות:
עלות הטיסות $.962
שירותי קרקע:
 .2מטיילים ומעלה
המחיר לאדם בחדר זוגי

$2677

תוספת לאדם בחדר ליחיד

$262

סה"כ לאדם כולל טיסות – $0262
 $2677מחושבים לפי שער  ... =$.יין
המחיר כולל:
.1
15
.3
.0
.5
19
.7
.8

 10לילות בבתי מלון בדרגת תיירות טובה (,מפורטים במסלול ) על-בסיס לינה וארוחת
בוקר.
כלכלה:חצי פנסיון ארוחות בוקר לאורך כל הטיול וערב 1
אוטובוס תיירים ממוזג ונוח לביצוע הסיורים וההעברות בהתאם למסלול.
רכבת בהתאם למסלול.
כניסות לאתרים.
מדריך ישראלי – רנן הורקני
מדריכים מקומיים דוברי אנגלית.
טיפים לנותני השירותים המקומיים
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המחיר אינו כולל:
 .1ארוחות צהריים
 .0שתיה בארוחות ערב הכלולות .
 .3ביטוח בריאות ומטען.
 .0הוצאות אישיות.
כל מה שאינו מופיע בסעיף "כולל".

תנאי הרשמה ,דמי רישום ודמי ביטול
 עם ההרשמה תיגבה מקדמה בסך  $ 027למטייל 1להבטחת הטיסות ושירותי הקרקע 1
 את יתרת הסכום עבור הטיול יש לשלם עד 1.21.157.5
 ניתן לשלם בכל אמצעי התשלום המקובלים :מזומן שקלי/דולרי/יורו ,המחאות (צ'קים),
 העברה בנקאית
 המעוניינים לשלם בתשלומים (עד  )3יש להתחיל בתשלום בחודש פבואר 0418
 תשלום בשקלים יחושב לפי שער העברות והמחאות גבוה ביום התשלום.

דמי ביטול  -שירותי קרקע
עד 04.3.18

אין דמי ביטול

מתאריך  01.3.18עד 31.3.18

 $ 054לאדם

מתאריך  1.0.18ועד תאריך 15.0.18

 $ 975לאדם

מתאריך  -14.0ועד תאריך 10.5

 $ 1545לאדם

מתאריך  13.5.18ועד היציאה

דמי ביטול מלאים

דמי ביטול  -טיסות
דמי הביטול בגין הזמנת הטיסות ייגבו בהתאם למדיניות חברת התעופה ,וללא קשר לשירותי
הקרקע.
הערות:
1.

עלות שירותי הקרקע חושבה לפי שער חליפין ביום  $ . :501.5157.0ארה"ב =
 ...יין 1כל שינוי בשער ישנה את מחיר הטיול בהתאם1

.0

היות והטיול מתקיים בעונת השיא של התיירות ביפן ,ועל-מנת שנוכל להבטיח את
רמת השירותים הגבוהה שעליה מבוסס הטיול , ,אנא הירשמו בהקדם ,ולא יאוחר
מתאריך  .15.1.0418מספר המקומות בקבוצה מוגבל ל 57 -מטיילים1
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