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  מותאם גם לשומרי מסורת - יום 11 –  לשמאיםיפן סמינר מקצועי 

  2017 לאוקטובר 13עד  2017 לאוקטובר 2

  מומחה ליפן ולתרבות היפנית – מתי קייבהדרכת 

16.5.17  

  

  

  

  

  

  

  :יאי הטיולמש 
 הגנים היפים בקיוטו -
 מפגש עם גיישה -
 לינה בריוקאן מסורתי -
 בטוקיו הלאומימוזיאון ה -
 וקו האופנתי בטוקיו'אזור הרג -
 מאזדהמפעל  -
 ימה'האי מיאג -
 חוות ווסאבי -
 סדנאת סושי -
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  יום 11 –  לשמאיםיפן סמינר מקצועי 
  

אסתטיקה , הטיול מאלף לארץ הנחשבת למתקדמת בעולם ובכל זאת שומרת  על מסורת עתיק
עם הרבה חשיבה על נוחות , נעים ועדין, ביפן הכל נקי ומדויק .ייחודית ודרך חשיבה כה שונה משלנו

את הטבע  .מסורת ומודרניות, טבע: שלושה דגשים לטיולנו .המשתמש ולנו כמובן יש מה ללמוד מהם
מודרניות שעולה  .החמיםובמעיינות , מסורת נחווה בקיוטו .ועמק קיסונחוש בטיולים באלפים היפניים 
  .במהלך הסיור נשים דגש על מחירי הדיור והליך רישומי קרקעות .על כל צפיותינו נראה בטוקיו

  
 

  רובע גיאון, מקדש קיומיזודרה ,מקדש השינטו היאן: קיוטו -אוסקה –א "ת 2-3.10.17 :1-2יום 
הבנוי על אי  קנסאיבנמל התעופה  ננחת. אוסקה לא אמסטרדםדרך  )04:45(ת בוקר נצא בטיס

שהייתה עיר הבירה  ,קיוטולוניסע  אסוף המזוודותנ )08:35( עם הנחיתה. מעשה ידי אדם ליד אוסקה
  . השנה בה עברה הבירה לטוקיו, 1868עד  794כאן ישב הקיסר משנת . של יפן במשך מאות שנים

הקשר האדוק בין י כדי להראות את 'אשר נבנה על ידי הקיסר מייג ,השינטו היאן מקדשב נבקר
מקדש ל נעבור .  בריכת המקדש היא מן הנעימות והיפות בקיוטו. הקיסרות לדת השינטו

כשנצא נשוטט . למעיין הרפואהיפהפה של עצים פורחים ונגיע  ממנו נשקפת תצפית, קיומיזודורה
ת נמשיך ברגל דרך הרחובוככל שהזמן יאפשר . י'קיומיזומיצ ברחוב הצרבין החנויות השופעות 

בו עובדות , אזור הבילויים המסורתי של קיוטו, גיאון לאזורוהחנויות הקטנות עד הצרים והמעניינים 
  )ע( .לינה בקיוטו .ופגישה עם גיישה לאחר התארגנות במלון נצא לארוחת ערב .גיישות גם כיום

  
  

מקדש , הגן היבש: קיוטו 4.10.17: 3יום 
  שוק נישיקי , ו'מצודת ניג, הזהב

 ו'מצודת ניגב נסייר: וד יום שלם לקיוטונקדיש ע
מבנה מפואר , של השוגון טוקוגאווה לישו

נעצור  .ומסביבו גן גדול, כולו עשוי עץ ומרשים
 ,שוק האוכל המרכזי של קיוטו - בשוק נישיקי
 .בו נתוודע למאכלים יפנים ייחודיים ,שוק מקורה

בגן הסלעים נבקר מפה ניסע למערב קיוטו ו
, י'מקדש הזהב קינקנוגוב, י'המפורסם ריואנג

מקדש  - שנחשב לגולת הכותרת של קיוטו
יפהפה מצופה זהב שבמרכזו בריכת מים 

  )ב( .לינה בקיוטו. טבעית
  
  
  
  

  אוקיימה -מפעל מיצובישי –י 'הימג 5.10.17: 4יום 
בשל , טירת האנפה -לביקור באחת הטירות היפות ביותר ביפן,  י'הימגעם בוקר נצא מערבה לעיר 

במפעל נעבור לסיור .  בעת הביקור נלמד על השוגונים וסגנון החיים בתקופה זו. בעה הלבןצ
  .פה נתוודע לחידושי הטכנולוגיה ושיטות העבודה). מותנה באישור סופי( למכוניותמיצובישי 

תוך , המחבר בין האי הונשו לאי שיקוקו, המרשים גשר אוהשיניסע לכיוון הים לתצפית מרשימה על 
ריוקאן ונהנה  - במלון מסורתי לינה באוקיימה .עובר בין איים קטנים הפזורים בים הפנימישהוא 

  )ע,ב( .מארוחת ערב יפנית מסורתית וטעימה
  

   ימה'האי מיאג, פארק השלום: הירושימה -  קורשיקי 6.10.17: 5יום 
רתי ובמקביל שימרה צביון מסוש קורשיקי בעיירה והיפים נהלך בין הרחובות המשוחזרים  עם בוקר

. כאשר התעשייה נכנסה ויפן הפכה למדינה מתועשת 19אפשר לראות בה את השינויים שחלו במאה 
כיום זו עיר מודרנית  .המקום בו הוטלה הפצצה האטומיתהידועה לנו משום שזה , הירושימהלניסע 

צידה השני  אל נעבור. פארק השלום והמוזיאון שלוכאשר נבקר ב למעט, ואין בה זכר לאסון הנורא
 –נבקר במקדש השינטו המפורסם . ימה'לאי מיאג נעבור במעבורתבשייט ו, הירושימהשל העיר 

ומקדש , המפורסם יוצא מהמים) שער אדום(נוכל לראות את הטורי ממנו , איצוקושימהמקדש 
  )ב(. לינה בהירושימה .דאישואין - בודהיסטי במעלה ההר

  
ית חבד בערב לחדרמקבלים ארוחה מב :שומרי שבתאופציה ל
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  טקיימה, מוזיאון סוגיהרה, לנגויהרכבת מהירה  7.10.17: 6יום 
, פה נחבור לאוטובוס שלנו וניסע לעיירה יאוצו. נגויהלעיר " שינקנסן"ברכבת המהירה ניסע הבוקר 

אשר היה קונסול בלטוויה בזמן מלחמת העולם , חסיד אומות עולם, במוזיאון סוגיהרהלביקור 
 מפה ניסע. יל יהודים רבים כאשר נתן להם אשרות כניסה ליפן כדי שיוכלו לברוח מהנציםוהצ, השניה
נהלך . עיירה מסורתית שהשתמרה היטב במהלך השנים ויש בה קסם מיוחד, טקיימהלצפונה 

ובתי המלאכה של האומניות ) יין אורז(מבשלות הסאקי , בין בתי העץ העתיקים, ברחובות העיירה
לקראת ערב . מוזיאון המציג את עגלות הפסטיבלים המפוארות -למוזיאון יטאי קנקןנכנס  .המקומיות

  )ע,ב(  .נגיע לטקיימה ללינת לילה
  

  ארוחה בשרית מבית חבד. נשארים ביום זה בהירושימה :שומרי שבתאופציה ל
  

  מעיינות חמים: הקונה -חוות ווסאבי  – טקיימה 8.10.17 :7יום 
נבקר גם . אשר לאורך הנחל החוצה את העיירה, טקיימה הבוקר של נבקר בשוק לאחר ארוחת בוקר

נצא בנסיעה בין . אשר מדמים כפר באלפים היפנים, במוזיאון פתוח של בתים עתיקים ענקיים
. אשר מגודל על אבנים ומושקה ממי שלגים, שורש חרדל חריף -בחווה לגידול ווסאביההרים לביקור 
נעבור לצידו הדרומי . י'הר פוגנגיע לאזור האגמים שלמרגלות דרומה וכשנצא מההרים  מפה נמשיך

  )ע,ב( .לינה בהקונה במלון עם מעיינות חמים. עיירה בתוך הרים מוריקים, להקונהונגיע  י'הר פוגשל 
  

  הקונה ומפגש עם הקבוצה אחר הצהרייםרכבת מהירה מהירוישמה ל: ומרי שבתאופציה לש
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לטוקיו - אווקודני, המוזיאון הפתוח: הקונה  9.10.17 :8יום 
לראות פעילות של  לאוואקודני ברכבל נעלה בוקר וטבילה נוספת במעיינות החמיםהלאחר ארוחת 

קונוס גבוה ומרשים של הר  ,סימלה של יפן ,י'מפה יש סיכוי טוב לראות את הר פוג .גופרית מבעבעת
זהו גן רחב ידיים . במוזיאון הפתוח בהקונהנבקר  .המקודש למסורת השינטו, געש עטוף בלבן

באחד המבנים ונבקר  לטוקיואחר הצהריים נגיע . המציג פסלים של מיטב האומנים מכל רחבי העולם
נחצה את . אזור הצעירים והקיטש, הסואנת שיבויהל בערב נגיע. החדשניים המרשימים של העיר

  )ב. (לינה בטוקיו. ל רגעבו עוברים אלפי אנשים בכ, מעבר החצייה הסואן
  

  רופונגי, גינזה, סדנאת סושי, מקדש יאסוקוני: טוקיו 10.10.17: 9יום 
נתחיל את . ליון אישימ 24יים ועובדים בה כ הינה עיר גדולה ומודרנית שח, עיר הבירה של יפן, טוקיו

חמת העולם אשר בו מונצחים קצינים ממל -מקדש יאסוקוני -ביקורנו דווקא במקדש שנוי במחלוקת
 גינזהנעבור לאזור . סושי אמיתיוטעימה בה נלמד להכין  תמפה ניסע לסדנא חווייתי. השנייה

באחד מהמרכזים , ברופונגינסיים את היום ? איך לא, uniqloהיוקרתי וניתן קצת זמן לקניות ב 
  )צ,ב(לינה בטוקיו . מוזיאון ומרכז קניות, במשלב גנים, המרשימים ביותר שיש לטוקיו להציע
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  וקו'שינג,  וקו'הרג, אואנו : טוקיו 11.10.17: 10יום 

נבקר . ולאחריה הוקם הפארק הראשון ביפן, שם נערכה מערכה צבאית חשובה ,אואונו אזורנתחיל ב
כדי לראות את כל התלבושות המיוחדות  תיוקו האופנת'הרגנעבור ל .גן זהשבתוך  במוזיאון הלאומי

י אשר שם 'זהו מקדש לזכר קיסר מייג. י'למקדש השינטו מייג, רשנכנס למעבה החו, של הצעירים
מפה נעבור   .היפהפיה בשדרת אומוטה סנדונהלך . 1867-קץ לשלטון הפאודלי ומעמד השוגון ב

  )ב( .לינה בטוקיו. מבנייני העירייה הגבוהים לתצפיתונעלה  וקו'לשינג
  
  )על פי החלטת הקבוצה במפגש שיערך כחודש לפני היציאה($ 42אופציית ארוחת ערב  

  
  

  הביתה -טוקיו 12-13.10.17: 11יום 
פה . אי מודרני מעשה ידי אדם -אודייבהאי בדרכנו לשדה התעופה נעבור דרך הנאכל ארוחת בוקר ו

 אמסטרדםדרך  )10:30( נצא בטיסה. נשתאה אל מול חידושי הטכנולוגיה והבניינים המודרניים
. בעצירת הביניים נצא לסיור באמסטרדם ברכבת משדה התעופה במידה והזמן יאפשר. לישראל

  )ב. ( )02:35( 12בוקר היום ה לפנות נחיתה בישראל 
  

הוראות השלטונות ומיטב שיקולי המדריך , תנאי הדרך, מזג אויר, ייתכנו שינויים בהתאם לטיסות
  .לטובת הטיול

  

  
 
  

  : ילאדם בחדר זוג מחיר הטיול
  

  $ 4755      :מטיילים 30-35
  $ 4870:      מטיילים 25-29

  
  $ 700: תוספת ליחיד בחדר

  
ארוחות בשריות מבית חבד למלון ובנוסף רכבת מהירה מהירושימה  2משלוח : אופציה לשומרי שבת
עד שבועיים לפני ניתן להזמין ארוחות נוספות משלוח מבית חבד . 250$להקונה בתוספת של 

  .ותשלום נוסף ,היציאה
  

  :המחיר כולל
  ליפן ובחזרהמתל אביב  דרך יעד בינייםטיסות 
  הידועים היוםהיטלי ביטחון ודלק , מסי נמל

  שייט במעבורת, אוטובוס תיירים ממוזג
  נסיעה ברכבת המהירה

  מלונות בדרגת תיירות טובה 
  כניסות לאתרים

  מדריכה מקומית דוברת אנגלית
  סדנאת סושי+ ארוחות ערב  4+ חת בוקר כל יום ארו - כמפורט בכל יום: כלכלה
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  )מותנה באישור סופי( מאזדהבמפעל ביקור 
  "איילה גיאוגראפית"מדריך ישראלי מצוות 

  טיפים לנותני השירותים ביפן
  אוזניות שמע

  סיור באמסטרדם ברכבת משדה התעופה במידה והזמן יאפשר
  

  :המחיר לא כולל
עד גיל $ 2.40,  60ליום לאדם בריא עד גיל $ 2,  "איילה"מצעות ניתן לרכוש בא(ביטוח רפואי ומטען 

70(  
  שינויים שיעשו על ידי חברת התעופה
  יציאות לבילויים שלא רשומים בתוכנית

  טיפ למדריך הישראלי
  דמי רישום ללשכת שמאי המקרקעין 

  
  :מלונות אלו או דומיהם ישמשו אותנו בטיול

 Shibuya Excel: טוקיו
 Fukiage Onsen Washu Highland: אוקיימה
 Granvia: הירושימה

 Royal and Spa: קיוטו
 Palace Hotel Hakone: הקונה
  Associa: טקיימה

  
  :הרשמה

  , 03-9418000לפקס , "איילה גיאוגראפית"ולהעביר ל, יש למלא את טופס ההרשמה המצורף
 .75650צ "ראשל 27לישנסקי ' רח: או בדואר לכתובת  info@ayalagroup.co.ilל "בדוא

  
  .המכסה ביטול מסיבה רפואית, עם ההרשמה מומלץ לרכוש ביטוח רפואי ומטען

  
  .חודשים 6יש לוודא שהדרכון בתוקף של לפחות . מקבלים בהגעה: ויזה ליפן

  
   :תשלום

על סמך זה אנחנו מעבירים . יש למלא פרטי כרטיס אשראי, בין שאר הפרטים, בטופס ההרשמה
את חיוב כרטיסי האשראי בפועל אנחנו מבצעים כשבועיים לפני היציאה . ל"מקדמות לספקים בחו

  .י מועד אחר לפני חיוב הקבוצה/אלא אם תבקש, לקראת פגישת הקבוצה, לטיול
  : למבקשים תשלומים 
  .בריבית בנקאית -תשלומים בקרדיט 18או עד , תשלומים ללא ריבית 3ניתן לשלם ב  

  ".איילה"על פי שער העברות גבוה ביום חיוב הכרטיס על , ווהכל התשלומים ירדו בסכום שקלי ש
  . הסמוך למועד חיוב הכרטיס על ידינו, התשלום הראשון ירד במועד חיוב חשבונך

הכרטיס יחויב   ".בלבד ןלביטחו"פרטי הכרטיס וירשום  תתן/ייתן, קים'מזומן או צלשלם   ת/ןהמעוניי
  .רק לגביית דמי ביטול
  .דמי קדימה$ 200יגבו עם הבטחת הטיול י

עד אז . אלא אם צוין אחרת, לפני יציאה כשלושה שבועותהחיוב יעשה לאחר פגישת המטיילים שאר 
 .ניתן לשנות אמצעי התשלום בהודעה למשרד

  
  :ביטולים

  * 57$ימי עבודה ממועד היציאה יחויב בדמי ביטול בסך  61המבטל השתתפותו עד 
  * דמי ביטול$ 550דה ממועד היציאה יחויב ב ימי עבו 30עד  60המבטל השתתפותו 
  * דמי ביטול$ 950ימי עבודה ממועד היציאה יחויב ב  15עד  29המבטל השתתפותו 
  * דמי ביטול$ 1800ימי עבודה ממועד היציאה יחויב ב  8עד  14המבטל השתתפותו 
  * דמי ביטול 85%ימי עבודה ממועד היציאה יחויב ב  4עד  7המבטל השתתפותו 

  * ימי עבודה ממועד היציאה יחויב במלוא מחיר הטיול   3בטל השתתפותו בתוך המ
  
  במידה וימצא מחליף לא ייגבו דמי ביטול אלה* 
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  ניותםיבנוסף לדמי ביטול אלה יתווספו דמי ביטול של חברת התעופה על פי מד
 םשבת וחגי, לא כולל ימי שישי, 'ה -'א: ימי עבודה

  
    6068-943-03תמי : לפרטים נוספים

  
  , בברכת טיול נהדר

  צוות איילה גאוגרפית
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  תעודת זהות  –יפן 

  יפן     : השם הרשמי

   )בעולם 62( –ר "קמ 377,915    :שטח כולל

   )בעולם 10(נפש    127,368,088 ):2012(מספר תושבים 

  טוקיו    : עיר הבירה

   מונרכיה חוקתית     :שיטת שלטון

   שינזו אבה  ): 2016(ראש ממשלה מכהן 

  לשנה$ 34,459    :ג שנתי לנפש"תמ

  ןי    :מטבע מקומי

  81+ :קידומת חיוג בינלאומי

  מקדימה את ישראל בשבע שעות     :שעון עולמי
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  לשמאיםסמינר מקצועי יום  11יפן   :שם הטיול

  )י  איילה"לשכת שמאי המקרקעין ולא ע י"ההרשמה תעשה רק ע(_________________: יך הרשמהתאר
  

  __2.10.17______________: תאריך יציאה
  

   :פרטי הנוסעים על גבי הדרכון
  

  תוקף דרכון  דרכון' מס  תאריך לידהלטינית(שם פרטי   )לטינית(שם משפחה 

    
  ______________________________________________________  :כתובת

  _______________________________________________________:ל"דוא

  ___________________:עבודה' טל  __________________________:בית' טל

  _____________________: נייד' טל  __________________________:נייד' טל

  _____________________________:ה/ה חבר/טלפון חירום של קרוב

  
חברת איילה מעבירה את הבקשה ). *ת הזוג יוצמד אוטומטית ליד/בן(  מעבר/ חלון   –) לסמן(הושבה במטוס 

ניתן לבקש הושבה . *לא בכל טיסה ניתן להזמין הושבה מראש. *אך אינה יכולה להתחייב על אישור הבקשה

  י פנייה למשרד בטלפון או במייל"במושבים מועדפים בתשלום ע

  ___________לטיסה____________   אוכל מיוחד לטיול

  

  

  

  

  

  ______________________: שם בעל כרטיס האשראי

  _____________________________:  תעודת הזהות

  _______________________________________: כרטיס האשראי' מס

    ___________: תשלומים מבוקש' מס  ___________ :תוקף כרטיס האשראי

    ___________________: חתימה 

  :דמי רישום ללשכת שמאי מקרקעין כדלקמן בנוסף ישולם

  ₪ 150: נספח שהסדיר חובותיו ללשכה/ חבר לשכה -

  ₪ 280: אורח שאינו חבר לשכה -

  ₪ 450: שמאי שאינו חבר לשכה -

  landvalu@netvisition.net.il: ל"או בדוא 9419-523-03שלוח דף זה לפקס לנא 

  .למי שמבטל הטיול לאחר הרשמתו תנאי תשלום דמי הביטוליש לקרוא בעיון את  -לפני ההרשמה -
המופיעים בתכנית  מצהיר בחתימתו כי הוא קרא ומודע לתנאי הביטולרשמה זה שולח טופס ה -

 . הטיול באתר איילה גאוגרפית או בתכנית מודפסת שנמסרה לו
ל בכרטיס אשראי זה עד מועד "השולח מאשר בחתימתו לחברת איילה נסיעות לחייבו עבור הטיול הנ -

  .יציאת הטיול
  


