מסע צלמים ליפן
יפן שונה לחלוטין מכל מקום בעולם

למי מיועד המסע:

שבה טיילתם  :נוף אורבני ,קולנרית,

צלמים בעלי שליטה ברזי הצילום הבסיסיים,

תרבותית וגם נוף שונה ומיוחד .פשוט

המחפשים יציאה משגרת היום יום לחוויה

אחרת .במסע צילום של סטודיו הראל

צילומית שונה.

ליפן ננסה לתת טעימה ממדינת האיים

משך המסע 13 :ימים

המיוחדת הזו  :נחזה בהר הפוג’י המאוד

תאריכים 03-15 :אפריל 2018

מפורסם ,נסתובב ברחובות הצבעוניים

דרישות קדם:

והזוהרים של טוקיו .בקיוטו ,נבקר במנזרי

בעלות על מצלמת  SLRאו דמוי SLR

זן ובלילות נצא לצלם את חיי הלילה של

שליטה ביסודות הצילום .שליטה ידנית

היפנים .בנוסף לכך ,דגש גדול יינתן ליפן

במצלמת רפלקס.

הכפרית – נבקר בהרי האלפים היפניים ,

עלות 4950 :דולר לאדם בחדר זוגי

נבקר בכפרים חקלאיים וכל זה בתקופת

תוספת  670דולר לחדר ללא שותף

"הסקורה" פריחת הדובדבן המדהימה.
*יתכנו שינויים במסלול

פירוט המסלול לפי ימים:
יום  1תל אביב – טוקיו
נצא בטיסה מת”א (דרך יעד ביניים) לטוקיו –
בירת יפן .עם הנחיתה (בערב) בהתאם ללוח
הטיסות ,נצא לסיור היכרות ראשוני בעיר
הסואנת והתוססת ביותר ביפן .בעיר כזו עוד
לא הייתם –הזוי ,מיוחד ,מוזר ושונה.
עיר בה ניגודים רבים ,תוססת ומתקדמת אשר
אין בה רגע דל ,לצד עיר של מסורת נוקשה
וקפדנית .עיר של ישן מול חדש ,של גורדי
שחקים מפוארים לצד רחובות עתיקים ,עיר
של כבישים סואנים ותחבורה מתקדמת לצד
פארקים ירוקים וגנים מעוצבים – גן עדן
לצלמים .וכמובן אנחנו בפסטיבל הענק של
פריחת הדובדבן .לינה בטוקיו.

יום  :2טוקיו
נפתח את הבוקר עם פריחת הדובדבן
הנקראת ביפנית "סאקורה" .Sakura 桜 -מידי
שנה ,עוקבים היפנים אחר "תחזית פריחת
הדובדבן" .פריחת הדובדבן היא סמל יפני,
המסמלת את האופי היפה אך חמקמק ובר-
חלוף של החיים ,ומופיעה תדיר באמנות
היפנית.
בשיא פריחת הדובדבן נערך פסטיבל
ה"האנאמי" :Hanami 花見 -הסתכלות על
פרחים .כל יפן חוגגת בפיקניקים תחת עץ
פורח .מזכיר קצת את יום העצמאות שלנו ,רק
בלי מנגל ולכלוך .נבלה את הבוקר בפארק
אואנו ונמשיך משם לשוק אואנו -אמיוקו-
 Ameyokoהשוק הגדול ביותר בטוקיו.
כמו שוק הכרמל -רק בערך פי  .100בשוק
מגוון רחב של דוכנים ,המוכרים הכל! החל
מדגים ומאכלי ים טריים ,מצרכים לבישול
יפני ,ירקות ופירות וכלה בבגדים ,אביזרי
אופנה ועוד .לינה בטוקיו.

יום  .3טוקיו
נתחיל את ביקורינו ברובע שינג’וקו הססגוני
והתוסס לתצפית מרהיבה על כל פרברי
טוקיו .נבקר באזור הקניות המטורף של טוקיו
כולל כמובן גם ציוד צילום  נטייל גם
בפארק הרג’וקו ,שם מדי יום א’ מתכנסים
צעירי טוקיו בלבוש מודרני ייחודי .נסייר
במקדש מייג’י ,מקדש שינטו המוקדש לקיסר
מייג’י ,לשם לוקחים הוריי טוקיו את הילדים
הצעירים לטקס ברכות .אם יתמזל מזלנו ,נוכל
לפגוש את הילדים המתוקים לבושים
תלבושות יפניות מסורתיות .בערב נבקר גם
ברובע שיבויה האופנתי המוכר מהסרט
“אבודים בטוקיו” ונתרשם מאורות הניאון
המעטרים את הכיכר .נבקר באקיהברה –
“רובע החשמל” של טוקיו .נמשיך בסיורים
בעיר ככל שיותיר לנו הזמן .לינה בטוקיו.

יום  .4האקונה – הר פוג’י
את הבוקר נפתח בנסיעת רכבת לא ארוכה
לאזור האקונה .עיירת נופש השוכנת על גדות
אגם אָשי ולמרגלות הר הגעש המפורסם,
סמלה הבלתי מעורער של יפן ,הר פוג’י.
האקונה ,השוכנת באזור געשי ,מפורסמת
במעיינות הגופרית והמינרלים המיוחדים שבה.
נעפיל ברכבל להר קומגטקה (.,)Komagatake
משם ניתן לצפות ביום בהיר אל ההר פוג'י.-
לאחר מכן נצא לשייט פסטורלי באגם אשי-
נו-קו ( ,)Ashi-no-koנבקר במוזיאון הפתוח
לפסלים מודרניים ,לסיומו של יום עתיר
מראות נפנה למלוננו בעיר.

יום  .5קיוטו
קיוטו עיר קסומה היתה בירת הקיסרות
היפנית מעל 1000 -שנים ובה מרוכזים רבים
מהמקדשים הבודהיסטים ומשכני השינטו היא
ללא ספק אחת הערים המרשימות והמרתקות
ביפן .נתחיל בביקור במקדש קינקהקוגי ,
הנקרא גם מקדש פבליון הזהב .המקדש בנוי
על שפת אגם קטן ,הוא מצופה כולו זהב
ובולט על רקע ההרים הירוקים ומוגדר כנכס
עולמי ע”י אונסקו .נמשיך למקדש ריואנג’י
המפורסם בזכות גן האבנים בסגנון זן שבו.
בצהריים נצלם בשוק האוכל נישיקי

יום .6קיוטו  -אראשייאמה ()Arashiyama, 嵐山
נתחיל את הבוקר בהליכה ביער הבמבוק:
שבילים רחבים בתוך קני במבוק ענקיים.
מקדש טנריו-ג'י ( :)Tenryu-jiמקדש עתיק זה
הינו מקדש זן מהמם (נחשב לאחד מחמשת
המקדשים המפורסמים בקיוטו) ובו גנים
יפניים מרהיבים .מקדש זה הינו אתר מורשת
עולם של אונסקו ושימש בעבר כמקום מגוריו
של הקיסר.
פארק הקופים איווטיאמה ( Iwatayama
 :)Monkey Parkפארק פתוח ובו  120קופי
מקוק יפניים משוטטים חופשי ונוף מרהיב.

והמדרחוב הססגוני שבקרבתו .אחר הצהריים
נמשיך למקדש קיומיזו ,מהמפורסמים
במקדשי קיוטו ,בה מרפסת עץ אשר ממנה
נשקפת קיוטו העתיקה על הסמטאות
העתיקות והצרות ,חנויות הקרמיקה ובתי התה
המסורתיים .בערב נצא לראות את רובע גיון
– רובע הגיישות (המארחות המסורתיות) ,אם
יתמזל מזלנו ,נזכה לראות את גיישות
אמיתיות ,בשר ודם חולפות מול עינינו
המשתאות .לינה וארוחת ערב קיוטו.

יום  .7קיוטו ונארה
את הבוקר נתחיל בהליכה בדרך הפילוסופים
שבתקופה זו של השנה מלאה בעצי הדובדבן
הפורחים בפריחה מרשימה ביותר.
משם נמשיך למקדש פושימי אינרי המפורסם
בזכות אלפי שערי הטורי המובילים אליו.
המראה של שערי הטורי האדומים והצפופים
מקנה תחושה של מיסתורין למקום.
נמשיך לנארה הבירה הקדומה של יפן .נבקר
במקדש הבודהיסטי טודאי-ג'י ( Todaiji
 ,)Templeנבקר בפארק האיילים ובמקדש
קאסוגה ( .)Kasugaנחזור לקיוטו ללינה.

יום  .8טקייאמה (האלפים היפנים)
טקייאמה הכפרים ושדות האורז של טסומאגו
ומאגומה –
בשעות הבוקר המוקדמות נצא לגדות הנחל,
לשוק הבוקר הססגוני של העיירה ,בו נשמרת
מסורת בת מאות שנים ,כאשר התוצרת
החקלאית של כפרי האזור נמכרת בשעות
הבוקר .לאחר שיטוט בדוכני השוק ובין
הסמטאות הציוריות של העיר נמשיך
לטסומאגו שם נצא למסלול הליכה מקסים,
ומתגמל בין הכפרים טסומאגו ומאגומה
מקדשיה.

יום  9שירקאווה-גו – טקייאמה (האלפים
היפנים)
היום נצא לביקור בכפר שירקאווה-גֹו כפר יפני
מסורתי ,גם הוא בנוי כולו עץ וקש .עם ההגעה
נצא לסיור בין הסמטאות הציוריות של הכפר
אשר רחובותיו ובתי העץ והקש שבו השתמרו
היטב כמו לפני מאות שנים.
לינה בטקייאמה.

יום  .10חזרה לטוקיו
נצא השכם בבוקר לצילומי שוק בשוק הדגים
המפורסם של טוקיו .משם נמשיך לרובע
אסקוסה ,אחד הרובעים העתיקים בעיר .שם
בינות סושיות ,דוכני מזון מסורתי ישנו מקדש
בודהיסיטי עתיק .בחצר המקדש נמצאת קערת
קטורת אשר ע”פ האמונה הבודהיסטית ,יש
בכוחה לרפא מחלות .המקומיים מאמינים שאם
בתנועת ידיהם יסיטו את העשן לגעת באיבריהם
הפגועים ,תעלם המחלה .נאכל ארוחת צהריים
ומשם נמשיך לביקור בפארק אואנו אשר
בתקופת הסתיו מלא בעצים בשלכת בשלל
צבעים מרהיבים  .לינה בטוקיו.
יום  :11חזרה לישראל

חשוב!
בשל מאפייני מזג האוויר ביפן ייתכנו שינויים במסלול וזאת בעיקר מתוך כוונה לשמור
על מקסימום הנאה ותנאי צילום.
כמו כן המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר
הימים .ייתכנו שינויים בסדרי הימים ,הלינות והביקורים בהתאם לזמינות בתי המלון.
בתי המלון הינם בד"כ בסגנון כפרי ,קטנים יחסית ,פשוטים אך נקיים מאוד! ברוב
המלונות אין צורך במעלית כיוון שיש קומה אחת או שתיים בלבד .כמו כן אין שירותי
סבלות .יש לקחת זאת בחשבון כחלק מתנאי המקום.
בתי המלון הם מן הטובים הזמינים ) בד"כ תואמים  3כוכבים ( בכל מקום ובכל מקרה
כוללים שירותים צמודים.

מידע כללי :







הטיול מתבצע ברכבות מהירות ובתחבורה ציבורית .
בריאות וחיסונים – מומלץ לקבל ייעוץ בנוגע למצב הבריאותי מרופא מומחה
למחלות במדינות היעד כחודש לפני הטיול.
חובה להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי.
חובה לבצע ביטוח נסיעות לפי גיל ומצב בריאות.
מסלול הטיול  :ייתכנו שינויים לאורך המסלול וזאת בכפוף ללו"ז ,להוראות
השלטונות ,השפעה של מזג אוויר או משיקול דעת של המדריך בשטח.
מזג אוויר תמיד יכול להשתנות לכן חשוב להצטייד בהתאם ומומלץ בשיטת
הבצל ,להתקלף בעדינות.

מחיר החבילה כולל:



טיסות בינלאומיות ליפן דרך מדינה נוספת וחזרה.
 10לילות לינה בבתי המלון מדרגת תיירות טובה או חוות – עם שירותים
ומקלחת צמודים.
כלכלה 10 :ארוחות בוקר ועוד  10ארוחות ערב.
תחבורה JR :פס לשבוע הנסיעות מחוץ לטוקיו .
כמו כן כל הוצאות הנסיעה בעיר וברכבות התחתית .
כניסה ,ביקורים וסיורים באתרים) הכוללים דמי כניסה(
מדריך צילום מדריך מנוסה ומקצועי.




מחיר החבילה אינו כולל:
הפרשים על מחיר הטיסה – במקרה ואלו יצוצו בין תאריך הגשת הצעה זאת
לבין יום הכרטוס.
 670דולר תוספת לאדם בחדר זוגי.
ביטוח בריאות ומטען.
סבלות בבתי המלון – שממילא לא קיימת ברובם באופן סדיר.
הוצאות בעלות אופי אישי כגון :משקאות בארוחות ,טלפונים וכד'.
שליחת מזוודה לאתר המלון הבא – בהתאם למשקלה וגודלה .
כל שרות שאינו מוזכר תחת הסעיף "מחיר החבילה כולל".
שליחת מזוודה לאתר המלון הבא – בהתאם למשקלה וגודלה .















הרשמה ותשלום:
התשלום יתבצע בשלוש פעימות:
 .1דמי רישום בסך  450דולר (לא יוחזרו)
 .2בקנית כרטיסי הטיסה מחיר הכרטיס במלאו.
 .3היתרה עד  30ימים לפני מועד הטיול
התשלום יתבצע במזומן/העברה בנקאית ,צמודים לדולר,התשלום בשקלים על פי שער
העברות גבוה ביום החיוב.
תשלום שקלי יומר לדולר לפי שער העברות והמחאות גבוה – בנק הפועלים (ולא לפי
שער מזומנים או יציג).
טבלת דמי ביטול *
ביטול עד  100ימים לפני מועד היציאה 450 :דולר  +הוצאות ביטול טיסה (יפורסם לאחר
ביצוע הזמנה בפועל).
מ 100-יום ועד  61יום לפני מועד היציאה 550 :דולר  +הוצאות ביטול טיסה (יפורסם
לאחר ביצוע הזמנה בפועל).
מ 60-יום ועד  30יום לפני מועד היציאה 1000 :דולר  +הוצאות ביטול טיסה (יפורסם
לאחר ביצוע הזמנה בפועל).
החל מ 29 -יום ועד מועד היציאה 100% :דמי ביטול (טיסות וסידורי קרקע).

עליה/ירידה בשערי המטבעות המקומיים לעומת הדולר /יין וכן שינוי היחס בין
המטבעות השונים מעל  1%מיון מתן הגשת הצעה זו ועד לתשלום בפועל יחולו/יוחזרו
על /אל הנוסע!

הערות:
המסלול עשוי להשתנות ע"פ הוראות השלטונות ,מזג האוויר ,תנאי השטח ו/או תקלות
במהלך טיול מסוג זה ונתון לשיקול דעתו של המדריך ,יתכנו שינויים במקומות הלינה
עקב המצבים הנ"ל.
במקרה ויהיו שינויים במחירי הטיסות או שינויים במדיניות חברות התעופה ,יעודכנו
מחירי הטיולים והטיסות בהתאם וכמו כן שינויים בהיטלי דלק ,ביטחון ומיסי נמל.
לפרטים נוספים והרשמה ,התקשרו עכשיו ל1800-241-241 -
סטודיו הראל ,קיבוץ הראל ,ד.נ שמשון 99740
studio@studiorl.co.il

