Ιαπωνία
Ταξίδι στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου
Στην καρδιά της εποχής των Ανθισμένων Κερασιών
Αναχώρηση: 6 Απριλίου
11 Ημέρες

από € 2.695

Οσάκα, Νάρα, Όρος Κόγια με πρωινή προσευχή, Χιροσίμα, Μιγιατζίμα,
Κιότο, Λίμνη Άσι/Όρος Φούτζι, Χακόνε, Τόκιο
 Αποκλειστικό: Απολαύστε μαζί μας την μοναδική εμπειρία της πρωινής προσευχής
στο ιερό όρος Κόγια, με διαμονή εντός της μονής!!!
 Χαλαρώστε στις ιαματικές πηγές της μονάδας σας στη Χακόνε
 Δείτε το φαινόμενο των ανθισμένων κερασιών στην καρδιά της εποχής τους, στο
Κιότο και σε άλλες πόλεις
 Διαδρομές με το τραίνο-βολίδα
 Εξασφαλισμένη από εμάς η μεταφορά των αποσκευών σας στα δύσκολα σημεία
του προγράμματος (συνολικά δύο φορές)
 Ημιδιατροφή στην ακριβή Ιαπωνία!!!

1η μέρα: Αθήνα - Οσάκα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Οσάκα
2η μέρα: Οσάκα
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Οσάκα - Νάρα - Κόγια (2 ώρες από Οσάκα)
Πρωινή ξενάγηση του κάστρου της Οσάκα και αναχώρηση για Νάρα. Άφιξη και επίσκεψη του ναού Todaiji
και του πάρκου των ελαφιών της Νάρα. Συνεχίζουμε για το όρος Κόγια (ένα θρησκευτικό κέντρο που
ιδρύθηκε το 816 από τον βουδιστή μοναχό Kobo Daishi). Τακτοποίηση σε παραδοσιακούς γιαπωνέζικους
δίκλινους κοιτώνες.
Σημείωση: Υπάρχει δυνατότητα να παραλάβετε την κύρια αποσκευή σας στο Κιότο, για να μπορέσετε να
είστε άνετοι στο διήμερο πρόγραμμα που ακολουθεί (όρος Κόγια, Χιροσίμα).
4η μέρα: Κόγια, πρωινή προσευχή - Χιροσίμα
Το πρωί θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το τελετουργικό της προσευχής των μοναχών.
Ακολουθεί παραδοσιακό γιαπωνέζικο πρωινό και αφού γεμίσουν τα πνευμόνια μας με τον καθαρότερο
αέρα της χώρας, θα μεταβούμε με τραίνο στην ιστορική πόλη Χιροσίμα (γνωστή από την έκρηξη της
πρώτης ατομικής βόμβας το 1945). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
5η μέρα: Χιροσίμα - Μιγιατζίμα - Κιότο
Πρωινή επίσκεψη στο γραφικό νησί Μιγιατζίμα με την περίφημη πλωτή πύλη (χαρακτηριστικό πολυφωτογραφημένο σημείο της χώρας). Συνεχίζουμε με το πάρκο της Ειρήνης και το αντίστοιχο μουσείο.
Περνώντας από τον Θόλο της ατομικής βόμβας, θα υπάρχει χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια θα
μεταβούμε στον σιδηροδρομικό σταθμό για να επιβιβαστούμε στο τραίνο για το Κιότο. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
6η μέρα: Κιότο (Ξενάγηση)
Πρωινή επίσκεψη στον ναό Ρυουαντζί (Ryōan-ji) και στο περίφημο Χρυσό Περίπτερο Κινκάκουτζι (Kinkakuji).
Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες και συνεχίζουμε με επίσκεψη στο κάστρο Νίτζο (Nijo) και τους κήπους
του. Η ημέρα μας θα κλείσει με βόλτα στη γραφική συνοικία Gion, όπου θα παρακολουθήσουμε την
παραδοσιακή τελετή τσαγιού. Ακολουθεί (προαιρετικά) ένα μοναδικό δείπνο, βλέποντας ντόπιους να
περνούν από την περιοχή φορώντας τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες.
7η μέρα: Κιότο - Λίμνη Άσι (όρος Φούτζι) - Χακόνε
Αναχώρηση με τραίνο-βολίδα για τους πρόποδες του ιερού όρους Φούτζι (3 ώρες). Άφιξη και βόλτα με
"πειρατικό" πλοίο στην όμορφη λίμνη Άσι, με θέα το Φούτζι. Μετά το τέλος της κρουαζιέρας, θα μεταβούμε
στη Χακόνε (περιοχή γνωστή για τις φυσικές ιαματικές της πηγές). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος για να απολαύσετε το μπάνιο σας στις ιαματικές πηγές της μονάδας σας.
8η μέρα: Χακόνε - Τόκιο
Μεταφορά με τραίνο στο Τόκιο. Άφιξη και επίσκεψη στους ναούς Ασάκουσα και Σενσότζι. Στη συνέχεια θα
περιηγηθούμε στον γνωστό δρόμο με τα ηλεκτρονικά Νακαμίσε και τα εμπορικά της Σιντζούκου. Τέλος, θα
επισκεφθούμε το μητροπολιτικό παρατηρητήριο για να θαυμάσουμε τη θέα της πόλης από ψηλά!
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε τη συνοικία
Χαραζούκου που εντυπωσιάζει με τη νεανική κολεξιόν της, τους εμπορικούς δρόμους της περιοχής Ginza
και τους υπέροχους κήπους του βασιλικού ανακτόρου.
9η μέρα Τόκιο - Νίκκο (κατά μήκος του ρομαντικού δρόμου της Ιαπωνίας) - Τόκιο
Πρωινή αναχώρηση για το Νίκκο, όπου θα επισκεφθούμε τον ναό Τοσόγκου με τα περίτεχνα διακοσμημένα
κτίσματα. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα (προαιρετικό) και θα συνεχίσουμε για να θαυμάσουμε τους

εντυπωσιακούς καταρράκτες Κέγκον και τη λίμνη Τσουζέντζικο (Chuzenjiko) με το τελεφερίκ. Επιστροφή στο
Τόκιο και υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο.
10η μέρα: Τόκιο - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις





Απαραίτητη προκράτηση 30 ημερών πριν την αναχώρηση
Η ροή του προγράμματος μπορεί ν' αλλάξει για την καλύτερη έκβαση του και να εκτελεστεί και με
αντίστροφη φορά.
Υποχρεωτική ελάχιστη συμμετοχή 40 ατόμων
Σε περίπτωση μικρότερης συμμετοχής η εκδρομή πραγματοποιείται με επιβάρυνση

Αναχώρηση 06/04
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο € 2.695
Επιβάρυνση μονόκλινου € 760

Περιλαμβάνονται
 Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό
 Πάσο μεταφοράς τραίνων
 Ξενοδοχεία 4*, εκτός του όρος Κόγια που η διανυκτέρευση γίνεται σε κοιτώνες (1 Διαν/ση στην Οσάκα,
1 Διαν/ση στο όρος Κόγια, 1 Διαν/ση στη Χιροσίμα, 2 Διαν/σεις στο Κιότο, 1 Διαν/ση στη Χακόνε, 2
Διαν/σεις στο Τόκυο)
 Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο)
 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 Συνοδός από Αθήνα
Δεν περιλαμβάνονται
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων: € 890/άτομο
 Τοπικοί φόροι: € 80/άτομο (καταβάλλονται τοπικά)

Ενδεικτικές πτήσεις της Emirates:
EK 210 ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΑΙ 18.05-23.35
EK 318 ΝΤΟΥΜΠΑΙ-ΤΟΚΥΟ 02.40-17.25
EK 317 ΟΣΑΚΑ-ΝΤΟΥΜΠΑΙ 23.45-05.15
EK 209 ΝΤΟΥΜΠΑΙ-ΑΘΗΝΑ 10.50-15.00

