תאריך
יום
בשבוע
יום
מצטבר
10.04.18
שלישי
05

פירוט אתרים ומסלול

נוחתים בשדה התעופה נאריטה.
המטוס אמור לנחות בשעה  08:45שעון מקומי.
בהתחשב בתהליכי השחרור כנראה שאם המטוס מדייק
היציאה מאולם הנוסעים תהא בסביבות .09:30
מחפשים את המשרד של חברת  JRושם מחליפים את
השובר בכרטיס הרכבות החופשי לתקופה של שלושה
שבועות.מבצעים רכישה של כרטיסים עם מקומות
שמורים לנסיעות הקרובות.
יוצאים מהשדה ומחפשים את השאטל למלון קראון
פלאזה נאריטה.
ANA CROWN PLAZA NARITA
68 HORINOUCHI
NARITA SHI 12 687 0107
)TIBA (CHIBA
TEL: +81-476-331-311
CONFIRMATION: 68761778
CANCELLATION UNTIL 10/04/18
2 SGL CLUB FLOOR SUPERIOR NONSMOKING

לינה

NARITA

תאריך
יום בשבוע
יום מצטבר
10.04.18
שלישי
05
(המשך)

פירוט אתרים ומסלול

לינה

מגיעים למלון מקבלים את החדר ומתכוננים
למסירת המזוודות לצורך העברתן למלון בקובה
(יש להוציא את כל הדברים החיוניים ליממה
הקרובה לתיקי היד).

NARITA

ANA CROWN PLAZA NARITA
68 HORINOUCHI
NARITA SHI 12 687 0107
)TIBA (CHIBA
TEL: +81-476-331-311
CONFIRMATION: 68761778
CANCELLATION UNTIL 10/04/18
2 SGL CLUB FLOOR SUPERIOR NONSMOKING

מחיר  18205ין יפני

אם מחליטים ליסוע העירה מהמלון לאחר שינה
קצרה שמסתיימת בצהריים אזי נוסעים עם
השאטל לשדה התעופה משם נוסעים ברכבת
לתחנת טוקיו.
לאחר הסיור בעיר הולכים לתחנת אוטובוס
מהיר שנוסע לכיוון המלונות שליד שדה התעופה.
מחיר נסיעה  1,000ין אותם יש לשלם במזומן.
האוטובוס יוצא משתי הנקודות המפורטות
במפה.

תאריך
יום בשבוע
יום מצטבר
11.04.18
רביעי
06

פירוט אתרים ומסלול

צ'ק אאוט במלון בנאריטה.

לינה

KOBE

 10:20-10:40נוסעים עם השאטל של המלון לשדה התעופה.
עולים על קו רכבת  LTD. EXP NARITA EXPRESS 16שיוצא בשעה
 11:18מטרמינל  2בשדה ומגיע תוך  56דקות לתחנת הרכבת
של טוקיו (.)12:14
מסתובבים מעט בתחנת הרכבת של טוקיו.
בין השעות  13:00-14:15יש שתי רכבות  HIKARIשנוסעות
מתחנת הרכבת של טוקיו לתחנת שין קובה במשך  191דקות.
 HIKARI 473יוצאת מרציף  16בשעה  13:03ומגיעה ב.16:14-
 HIKARI 475יוצאת מרציף  14בשעה  14:03ומגיעה ב.17:14-
[ חלופה אחרת היא רכבת שיוצאת כל שעה ( 33דקות אחרי
השעה
העגולה) עוצרת בתחנת שין אוסקה ואז מחליפים רכבת
לשינ-קובה .סה"כ הזמן הנדרש  212דקות וגם מחייב לעבור
רכבת ]
לפני היציאה מהתחנה מסדירים מקומות שמורים ברכבות ל-
 12ל 13-ול 16-לאפריל
יוצאים מתחנת הרכבת שין קובה ופונים למלון.
ANA CROWN PLAZA KOBE
1 CHOME KITANO-CHO
KOBE CHI 28 650 0002
TEL: +81-78-291-1121
CONFIRMATION: 6652-2162
CANCELLATION UNTIL 11/04/18 18:00
32,015 YEN PER NIGHT
2 SGL BEDS STD MOUNTAINSIDE NON SMOKING

קיבלנו את חדר  3703שהוא חדר מרשים בגודלו עם חדר
ארונות,חדר אמבטיה עם מקלחת ואמבט זרמים,פינת עבודה
ופינת אוכל .כעבור מספר דקות הגיעו המזוודות.
בשעה  18:00ירדנו לאכול במזנון שבקומה ( 4יש מזנון חופשי
עם היצע מדהים) .בקומה שבה אנחנו מתגוררים יש מזנון
לחברי מועדון שאפשר לאכול בו ארוחת ערב עד  19:30ללא
תשלום לחברי המועדון .תצפית נהדרת על העיר.
לאחר ארוחת הערב סיור ראשוני בחנות שבמפלס התחתון
"הכל
ב 100-ין" ורכשנו פריטים ב 430-ין.

