סיור מקצועי בתעשיית הרכב של טויוטה ביפן
מתארגנת קבוצת בעלי מקצוע ועוסקים בענף הרכב לנסיעה לסיור מקצועי של תעשיית הרכב של טויוטה במהלך
חודש ספטמבר בין התאריכים  31ל –  13לספטמבר  9 .1039ימים  7לילות ,עם טיסה ישירה ומיוחדת בחברת
אלעל/סנדור מתל אביב לטוקיו.

טיול מאורגן ליפן הוא מסע בלתי נשכח של פעם בחיים ,לארץ המשלבת מסורת וקידמה ,עיר וטבע בהרמוניה שאין
שנייה לה .נבקר בטוקיו ,עיר הבירה של ארץ השמש העולה ,והכרך העירוני הגדול ביותר בעולם .נתרשם ממקדשים
מסורתיים לצד גורדי שחקים ונטייל בין רובע האלקטרוניקה לרובע היוקרה גינזה .נצא את העיר ונתור את הטבע
של הארכיפלג באוקיינוס השקט :ניסע בדרך האלפים היפנים למרגלות הר פוג'י המתנוסס בגאון מעל אזור חקלאי
פורה .נעבור דרך כפרים יפנים בעלי ארכיטקטורה ייחודית ונלמד גם על חסיד אומות עולם יפני אשר תרם רבות
להצלת יהודים בשואה .הטיול יגיע לשיאו בביקורנו בקיוטו ,עיר הבירה העתיקה של יפן ,ומקום מושבם של הקיסרים
בעבר .נתפעל ממקדשים מעוררי השראה ,גנים מטופחים בקפידה ונתרשם תעשיית הרכב של טויוטה ביפן.
 טוקיו
 מצומוטו
 טויוטה

 טאקיימה
 קיוטו
 ועוד...

יום  1יום ו' תל אביב← טוקיו
ניפגש בנתב"ג לטיסה ישירה ומיוחדת לטוקיו .את הלילה נבלה בטיסה .

יום  :2שבת :טוקיו
הגעה בשעות הבוקר לנריטה שדה התעופה
המרכזי של טוקיו  .לאחר התארגנות נצא לסיור
מודרך ברחבי טוקיו  ,טוקיו בירת יפן מאז 3181
ומקום מושבי של קיסר יפן טוקיו עיר של ישן
וחדש ,קידמה ומסורת ,גורדי שחקים לצד
רחובות ישנים ובהם בתי עץ ,פארקים ירוקים
לצד כבישים סואנים ,מקדשים ושווקים והכל
בהרמוניה נפלאה .הסיור כולל את השוק
הצמוד לשוק הדגים "צוקיז'י" ,נעצור לתצפית על
ארמון הקיסר .נחלוף בליבה של טוקיו ברובע
גינזה ,נעלה למגדל טוקיו לקומה התחתונה
,נראה את פארק אונו אזור המוזאונים של טוקיו.
נתרשם מרובע האלקטרוניקה הקיאבארה
ונשלים את הביקור באזור הבילויים ומרכז
גסטרונומי שינז'וקו .העברה למלון

יום  ,3יום א' :טוקיו
עם בוקר נתחיל את ביקורנו בעיר ,נבקר
במקדש אסאקוסה קאנון ובשוק שלידו ,נסע
ברכבת אוטומטית לאזור המודרני והחדיש
בטוקיו הודיאבה הבנוי על אי מלאכותי ובו שילוב
מעניין של תכנון אורבני חדשני המשלב את צרכי
הכרך למקומות נופש בילוי ,מגורים ותעסוקה.
נבקר במרכז התצוגה של טויוטה .נבקר במקדש
שמסביבו
והפארק
השינטואיסטי
מייג'י
מהמקדשים הראשונים והיפים ביפן ,נראה את
בניין "דייאט" ,הוא בניין הפרלמנט היפני
ונתרשם מגודלה ועוצמתה של העיר .נבקר
באזור הרזוקו ,במרכז שיבויה וברחוב המרכזי
אומטוסנדו .חזרה למלון

יום  .4יום ב  :טוקיו הקונה ,מצומוטו
הבוקר נסע לאזור הקונה פארק לאומי בו נראה
את מעיינות הגופרית ומים חמים המתפרצים
מבטן האדמה .נבקר במוזיאון הפתוח ובו אוסף
נדיר של פיסול מודרני ובינלאומי הנחשב לאחד
המוזיאונים הטובים בעולם .נעלה ברכבל
להוקידני לאזור המעינות החמים נשוט באגם
אשי שהיה בעבר לוע של הר געש  .נמשיך
בנסיעה לרגלי הר הפוגי עד הגיענו למצומוטו
שער הכניסה להרי האלפים היפנים .לינה באזור.

יום  .5יום ג :מצומוטו ,האלפים היפנים ,טאקיאמה
עם בוקר נבקר את מבצר העיר המסוגנן טירת
העורב שהוא אחד מראשוני המבצרים שנבנו
ביפן .נעלה בדרך ההרים היפיפיה אל הכפר
שירקאווה גו כפר מסורתי הבנוי כולו בתי עץ
וקש אשר הוכרז על ידי אונסקו כאתר מורשת
עולמית .נתרשם מחיי האיכרים היפנים
ששומרים על מנהגם עד עצם היום .נמשיך אל
טאקיאמה ,עיירה עתיקה שרחובותיה ובתי העץ
שבה השתמרו היטב לינה באזור.

יום  6יום ד :טאקיאמה מפעל טויוטה קיוטו
נתחיל בביקור בוקר באחד משווקיה הציוריים
של טאקיאמה ובסיור בעיר העתיקה .פעמיים
בשנה ,באביב ובסתיו ,מתקיים בעיר פסטיבל
גדול ,אז מוסעות בעיר מרכבות ענק יפהפיות
ובהן רוחות האלים .בימים רגילים ,שבהן
שמורות המרכבות במוזיאון שבו נבקר  ,לאחר
שנטייל בסמטאות העיירה נצא לדרכינו בנופים
אורבניים ותעשייתיים מערכות כבישים וגשרים
מקדמת הטכנולוגיה היפנית ,בדרך נבקר
במוזיאון לכבודו של חסיד אומות עולם היפני
סמפו סוגוהרה שהציל יהודים רבים במלחמת
העולם .המשך נסיעה אל מפעל הרכבת
הרכב טויוטה (בעיר טויוטה) לסיור מקצועי
נמשיך לקיוטו בערב פגישה עם קהילת "בית שלום"( .מותנה באישור הקהילה) בסיומה  ,העברה למלון.

יום  , 7יום ה  :קיוטו,
נתחיל את היום בקיוטו ,בירת התרבות האומנות
והפילוסופיה של יפן .קיוטו הייתה בירת יפן
במשך אלף שנים ,מהמאה ה 9-ועד המאה ה-
 .39ארמון הקיסר וטירת השוגון נשארו בה כפי
שהיו .נבקר בטירת השוגון ניג'ו אשר נבנתה על
ידי מייסד שושלת השוגונים טוקאגווה ושימשה
גם כארמון מגורים ,בארמון השתמרו ציורי קיר
מרהיבים .נבקר גם במקדש פביליון הזהב הבנוי
באגם קטן ומצופה כולו בזהב הבולט על הרקע
שמסביב .נראה את גן האבנים המפורסם מקדש
ריואנג'י ולא נחמיץ תצפית על קיוטו מהמרפסת
המפורסמת של מקדש קיומיזו בתום הסיור
,נהלך עם מלווה הקבוצה בגיון רובע העתיק של
העיר על סמטאותיו הצרות והחנויות היפות .גיון
הוא גם אזור הבילויים המסורתי של העיר שבו יש סיכוי טוב להיתקל בגיישה בדרכה למועדון  .חזרה למלון

יום  8יום ו' :קיוטו נארה אוסקה טוקיו
הבוקר נצא אל נארה ,בירת הקבע הראשונה של
יפן ,בשל עברה כבירה ,היא נותרה עם אוצרות
היסטוריים רבים ,כולל כמה מהמקדשים
העתיקים והגדולים ביותר ביפן .נבקר בפארק
גדול ויפה ,שאיילים משוטטים בו בחופשיות.
נבקר במקדש טודאג'י שהוא מבנה העץ הגדול
בעולם ,ובו פסל בודהא ענק שגובהו  38מטר.
נראה את מקדש קסוגה מהידועים במקדשי
השינטו ,המפורסם במאות רבות של מנורות.
נמשיך לאוסקה ,היא העיר השלישית בגודלה
ביפן ,והיא מתגאה בכך שיש לה את הכלכלה
השנייה בגודלה אחרי טוקיו .מספר רב של
תאגידים גלובליים כגון פנסוניק ,שארפ ,דאייקין וניסיי .כעיר מסחרית יש בה מספר רב של בתי מלון ,בנייני משרדים
ומרכזי קניות תת קרקעיים עצומים .כדי לחוש את דופק העיר התוססת הזו ,נבקר באחד הרובעים.

העברה לתחנת הרכבת של אוסקה ונסיעה ברכבת המהירה שינקנסן לטוקיו  ,עם ההגעה העברה
למלון.
יום  ,9שבת:טוקיו ,תל-אביב
העברה לשדה התעופה וטיסה ישירה בשעות הצהרים לתל-אביב .תם ונשלם טיול מרתק ב"ארץ השמש העולה".

לתשומת לב סדר הביקורים עשוי להשתנות אך לא התוכן
ביקורים ואירועים מיוחדים
אודייבה  -נסיעה ברכבת המונורייל.
אודייבה  -ביקור במתחם טויוטה
מגדל טוקיו – קומה תחתונה
.הקונה  -שייט באגם אשי ,המוזיאון הפתוח.
מאצומוטו  -מצודת הסמוראים.
טאקאיימה  -שוק הבוקר ,מוזיאון העגלות המקושטות.
שיראקאווה גו  -ביקור בבית "וואדה".
טויוטה מפעל הרכבת הרכב
קיוטו  -מקדש קיומיזו ,טירת ניג'ו ,פביליון הזהב.
נארה  -מקדש טודאיג'י ,פארק הצבאים  ,מקדש קאסוגה.
נסיעה ברכבת ה"בולט טריין" אוסקה טוקיו.

לוחות זמנים לטיסות
LY.5813 Tel Aviv - Tokyo – Narita 14-Sep-19 10:00

13-Sep-19 16:30

LY.5814 Tokyo - Narita - Tel Aviv 21-Sep-19 22:00

21-Sep-19 14:30

המחיר כולל








טיסות ת"א-טוקיו ,טוקיו-ת"א.
בתי מלון  -אכסון בבתי מלון דרגה ראשונה ו/או דרגת תיירות טובה .
כלכלה ארוחת בוקר בסגנון מזנון.
אוטובוס תיירים נוח וממוזג אויר.
טיפים לנותני השירותים השונים (למעט סבלות בבתי המלון(
מפגש קבוצה לפני הנסיעה.
מערכת שמע אישית.

המחיר אינו כולל





ביטוחים והוצאות אישיות
הוצאות בעלי אופי אישי
תשר למדריך הישראלי
כל תוספת דלק ומיסי נמל לאחר 3.1.39

מחיר הטיול לאדם בחדר זוגי 3393$
תוספת לחדר יחיד 463$

חשבונית השתלמות לכל נוסע
דעה אישית שלי:
הרכב
בתעשיות
ביקרתי
המובילות בעולם ,ביקרתי
בהרבה ארצות מעניינות ויפות.
היום אני אומר שכדור הארץ
מתחלק לשניים:
 .1כל המדינות בעולם
 .2יפן
הטיול הייחודי הזה יכול
להמחיש לכם את המסקנות
הנ"ל.

לפרטים נוספים ולהרשמה :גרינברג חנוך 354-4557126
٭ רשימת בתי המלון ומידע נוסף יפורסם בהמשך

