
ברוכים הבאים למולדת ענקי הסלולר סמסונג ו-LG, מותגי הרכב הפופולריים קיה ויונדאי וערש אמנויות 
הלחימה. דרום קוריאה שבמזרח אסיה מעצמה טכנולוגית ואולטרה-מודרנית, היא לא רק דמוקרטיה 

מערבית לכל דבר, היא בין הכלכלות המובילות כיום בעולם.

 Telecom ביקור מקצועי במוזיאון הטכנולוגיה  •
.Ubiquitous Museum

.Samsung D'light ביקור מקצועי במרכז סמסונג  •
 Trickeye ביקור במוזיאון האשליות הטכנולוגי  •

.museum
סיור מקצועי במוזיאון Miraikan אשר הוקם על ידי   •

סוכנות המדע והטכנולוגיה הלאומית
 )Kinkakuji( ביקור במקדש קינקאקוג'י  •

"מקדש הזהב" בקיוטו.  
.)Gyeongbokgung( ביקור בארמון  •

 יום אחד תתעוררו
בדרום קוריאה ויפן

לשכת המהנדסים 
בסמינר מקצועי במחוזות החדשנות האולטימטיבית 
ומעצמות הטכנולוגיה העולמית ברקע שלכת הדובדבן

בדרום קוריאה ויפן 

.)Kiyomizu( ביקור במקדש קיומיזו  •
ביקור במקדש הבודהיסטי טודיג'י )Tudaiji( ובפארק   •

הצבאים בנארה.
תצפית ממגדל אומדה סקיי )Umeda sky( באוסקה.  •

.)Matsamuto( ביקור ב"טירת העורב" שבמאטסאמוטו  •
.)Ashi( שייט על אגם אשי  •

.)Meiji( ביקור במקדש מייג'י  •
ביקור בשוק הדגים הסיטונאי הגדול ביותר בעולם   •

בטוקיו.
ביקור במקדש אסקוסה )Asakusa( "מקדש שלושת   •

האלים".

המחיר לאדם בחדר זוגי | מלונות מדרגה ראשונה | לקבוצה בת 30 נוסעים | תוספת יחיד בחדר 1045$

15 ימים, 13 לילות | יציאה 13-27.11.2023
מחיר נלווהמחיר חבר מועדון שחרמחיר חבר לשכה

4985$5035$5085$



.)Seoul( ימים 2+1: תל אביב, סיאול

אינצ'ון  הבינלאומי  התעופה  לנמל  ונמריא  התעופה  בשדה  ניפגש 
)Incheon( דרך יעד ביניים. ננחת למחרת בבוקר בנמל התעופה שנבנה 
ובגדול.  לשעון  הכול, מסביב  עיר שיש בה  היא  סיאול  אי מלאכותי.  על 
מוסדות החינוך מתקדמים, אפשרויות תעסוקה מבוקשות, איכות חיים 
העיר  אוכלוסיית  ואכן  להגיע.  שואפים  אליו  המקום  תחרות,  חסרת 
מיליון תושבים   10 ומחוץ. מעלה מ  היא תערובת של מהגרים מבפנים 
אחרי  הנוהה  מערבית  תרבות  גועשת,  תרבותית  ביורה  חלק  הלוקחים 
החינוכי  החברתי,  הדרגות  בסולם  מתמיד  וטיפוס  נגמרת  בלתי  צריכה 
נצא  מכן  לאחר  למלוננו להתרעננות,  נסע  הנחיתה  לאחר  והתעסוקתי. 
)Seoul Tower( מסמליה של העיר אשר  לתצפית מראש מגדל סיאול 

משקיף על הכרך מלמעלה. לינה בסאול.

יום 3: סיאול )Seoul( ביקור מקצועי במוזיאון 
.Telecom Ubiquitous Museum הטכנולוגיה

הטכנולוגיה:  במוזיאון  מקצועי  לביקור  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
בהצטיינותה  ידועה  קוריאה  דרום   ,Telecom Ubiquitous Museum
בתחום הטכנולוגי ובצמיחה המהירה שלה בעולם זה. הדוגמה הטובה 
המוזיאון   Telecom Ubiquitous Museum מוזיאון  היא  לכך  ביותר 
המדהים   T במגדל  ממוקם  המוזיאון  בסיאול,   ביותר  הטוב  הטכנולוכי 
הגדולה  המתפתחת  הטכנולוגיה  את  ומציג  סיאול,  של  אולג'ירו  במחוז 
ואפילו תובנות לגבי מה שעשוי להיות העתיד של  ביותר  של קוריאה 
המדינה חובבת הטכנולוגיה. כל תצוגה במוזיאון מציגה אינטראקציות עם 

סמארטפון, החקירה במוזיאון מתבצעת באמצעות מכשיר הסמארפון. 
"מייד-אין-קוריאה",  לטכנולוגיות  להיחשף  מאפשר  במוזיאון  הביקור 

העתידות לצאת לשוק הגלובלי בשנים הקרובות.
https://tum.sktelecom.com/main.do

לאחר מכן נעמיק את היכרותנו עם העיר, נצא לסיור במרכז העיר, נבקר 
בארמון )Gyeongbokgung( אשר נבנה ב– 1395, והיה ארמון המלוכה 
הראשי של שושלת )Joseon(. נחלוף ליד "הבית הכחול" או בשמו השני 
שנבנה  מבנים,  של  קומפלקס  למעשה  שהוא   ,)Presidential House(
מודרניים.  אלמנטים  כמה  עם  הקוריאני  המסורתי  האדריכלי  בסגנון 
כיום  אשר   )Joseon( שושלת  של  חלק מהשטח  על  נבנה  הקומפלקס 

משמש כבית הנשיא. לאחר הסיור נשוב למלוננו בסיאול.  

יום DMZ :4 )האזור המפורז(, ביקור מקצועי במרכז 
.Samsung D'light  סמסונג

קו  הקרה,  המלחמה  של  והמרתק  האחרון  לשריד  נקדיש  הבוקר  את 
הגבול השמור בעולם, המקום בו חצייה פשוטה יכולה להצית מאורעות 
הרסניים. רצועה ברוחב 4 ק"מ לאורך הגבול מהווה את האזור המפורז 
לסוגיות  אותנו  וישאב  זה,  אזור  לתוך  אותנו  ייקח  הסיור   .)DMZ( ה 
הפוליטיות הסבוכות של צפון מזרח אסיה. נבקר בצד הדרומי של מנהרה 
שחפרו הצפון קוריאניים מתחת לגבול במטרה להעביר דרכה מרגלים 
ונשק, נשקיף על העיר הצפון קוריאנית גסונג, ונראה את תחנת הרכבת 
הנוצצת שהוקמה על הגבול מצידו הדרומי, בה הכול מוכן לרגע בו יוסר 
מחסום הגבול )הביקור במתחם ה )DMZ( מותנה באישור ממשלתי(. עם 
 Samsung D'light חזרתנו לסאול נערוך ביקור מקצועי במרכז סמסונג

המציג את מוצרי החברה ואת כל החידושים המעניינים.
https://www.dlight.com/mobile/samsung-a02/ 

לינה בסאול.

 Nami Island, Garden ,יום 5: קוריאה הכפרית
of Morning Calm, מוזיאון האשליות הטכנולוגי  

.Trickeye Museum

מסיאול,  מרוחק  מעט  קוריאה,  של  הכפרי  לעולמה  נקדיש  הבוקר  את 
ביום טיול אל האי נאמי )Nami Island(. האי ידוע בשדרות עצים שנטעו 
הקוריאנית  התוכנית  של  הצילומים  כמקום  המפורסמות  שדרות  בו, 

הפופולרית 'סונטת החורף'. נבקר ב–Petite France, אטרקציה שתוכננה 
ככפר תרבותי צרפתי, זרועה מבנים צבעוניים. ונמשיך אל הגן השקט של 
הבוקר )Garden of Morning Calm( אולי ההיפוך התרבותי של סיאול 
הרוגשת, המקום אליו באים בני המקום להירגע ולשאוב השראה ונחת, 
מלא בעצים ופרחים מושלמים לאוהבי טבע. לאחר הביקור נשוב לסיאול 
ונבקר במוזיאון האשליות הטכנולוגי  Trickeye museum. זהו מוזיאון 
יחיד במינו המשלב אמנות עם טכנולוגיה מתקדמת ,אשליות ואפקטים 
בתצוגות  רבודה(  )מציאות   AR אפקט  משלב  המוזיאון  מימדיים.  תלת 

השונות . לינה בסאול
http://www.trickeye.com

יום 6: סיאול )Seoul(, אוסקה )Osaka(, בירת 
)Kyoto( התרבות קיוטו

לאחר הבוקר נשלים את סיורינו בסיאול, ובהתאם לשעת הטיסה ניסע 
לשדה התעופה לטיסתנו אל אוסקה )Osaka(, העיר השלישית בגודלה 
ביפן והמרכז הפיננסי של המדינה. לאחר הנחיתה נמשיך אל קיוטו, בירתה 
העתיקה של יפן במשך אלף שנה, שנותרה מרכז תרבותי ורוחני חשוב 
גם ביפן של ימינו. קיוטו, העיר, שנחשבת לאחת השמורות ביפן, משמשת 
עד היום כמרכזה התרבותי והאינטלקטואלי. רוחה של המסורת היפנית, 
ניכרת בה בכל פינה ובאה לידי ביטוי באלפי המקדשים, גני הזן השלווים, 
גיון  ברובע  מרתק   לסיור  נצא  שבה.  ההיסטוריים  והמבנים  הארמונות 
בתי  שלל  על  העיר,  של  ההיסטורי  השעשועים"  כ"רובע  הידוע   )Gion(
ההארחה שבו, שבפתחם נוכל אולי לראות את הגיישות היפות, בלבושן 
בין  נטייל  פנימה.  וחומקות  מצחקקות  מסתודדות,  שהן  תוך  המסורתי, 
בתי התה המסורתיים, שמנקדים כל סמטה ורחוב, ונתערבב עם המוני 
המבלים, תיירים ומקומיים כאחד. בתום הסיור העברה למלון בקיוטו.   

יום 7: נישיקי )Nishiki( "המטבח של קיוטו", 
מקדשים וגנים 

נקדיש את היום לסיור מעמיק בקיוטו המעטירה. נבקר בכמה ממקדשיה 
הנמצא  הזהב",  )Kinkakuji( "מקדש  קינקאקוג'י  מקדש  כגון  החשובים, 
אל  הצופה   )Kiyomizu( קיומיזו  מקדש  יפהפה,  גן  ובתוכו  אגם  בלב 
נמשיך אל שביל  לנו הזמן.  נוספים, ככל שיותיר  ומקדשים  כולה,  קיוטו 
הפילוסופים הרומנטי, שנמתח לאורכו של נחל מפכה, בתים כפריים ועצי 
דובדבן ואדר, המטילים צל נעים על שלל הגלריות, הבוטיקים הקטנים 
והמסורתיות  השמורות  בסמטאות  נסייר  בו.  שנחבאים  התה  ובתי 
את  שלוכדות   ,)Shannenzaka( ושאננזאקה   )Ninenzaka( ניננזאקה 
רוחה של יפן עם שלל פינות קסומות ובתי עץ יפים, ונסייר בשוק האוכל 
השוק,  קיוטו".  של  "המטבח  גם  המכונה   ,)Nishiki( נישיקי  המפורסם 
שקיים כבר מאות שנים, ומנוהל על ידי דורות של משפחות, הוא תמהיל 
מרתק של מראות וריחות ססגוניים, שהחושים אינם שובעים מהם, ובו 
ניתן למצוא את כל סוגי התבשילים והקינוחים הייחודיים, שקיוטו תרמה 
והחווייתי  העשיר  הטיול  יום  את  נחתום  היפנית.  הקולינרית  לתרבות 
בקיוטו, בביקור בגן הסלעים המפורסם ביותר ביפן הסובב את מקדש 

הזן ריואנג'י )Rioanji(, בין שלושה איים קטנים ואגם. לינה בקיוטו.  

 יום 8: נארה )Nara(, פארק הצבאים, אוסקה 
)Osaka(

ניסע לנארה )Nara(, אחד ממרכזי השלטון והתרבות החשובים של יפן 
הבודהיסטים  המקדשים  שמונת  מבין  והחשוב  בגדול  נבקר  העתיקה. 
)Tudaiji( ובפארק הצבאים היפה, אשר מנוקד בצבאים  שבו – טודיג'י 
אל  נמשיך  הביקור,  לאחר  עבר.  מכל  אותנו  שיקיפו  וידידותיים,  רבים 
אוסקה, בירתה הכלכלית – מסחרית של יפן, שמשמשת כמרכז העצבים 
הפיננסי שלה. נבקר במגדל טירת אוסקה המרשימה, נקפוץ מאות שנים 
בזמן ונטפס אל מרומי גורד השחקים העתידני שבמרכזה, אומדה סקיי 
שבקומה  הצפים"  "הגנים  ממצפה  מרהיבה  לתצפית   ,)Umeda sky(
העליונה. נותיר זמן לשיטוט חופשי ברבעי הקניות התוססים והחדשניים 

של המטרופולין, לינה באוסקה.

מסלול הטיול

https://tum.sktelecom.com/main.do 
https://tum.sktelecom.com/main.do 
https://www.dlight.com/mobile/samsung-a02/  
http://www.trickeye.com 


יום 9: "אגדה יפנית " – גיישות וסמוראים 
בקאנאזאווה )Kanazawa(, שירהקאוואגו 

)Shirakawajo(

עם בוקר ניפרד מאזורי המישור העירוניים ונעפיל אל אזורי הכפר של הרי 
 )Kanazawa( האלפים היפניים, ונצא בנסיעה ארוכה אל אל קאנאזאווה
ברבעי  נבקר  השקט.  האוקייאנוס  של  לחופיו  ושוכנת  היטב,  השמורה 
הגיישות והסמוראים של העיר העתיקה, בטירה הפיאודלית המרשימה 
של השוגון המקומי, ונסיים בשוק אומי צ'ו )Moi Cu( הססגוני והתוסס. 
 ,)Shirakawajo( שירהקאווהגו  הציורי  העץ  בתי  בכפר  לביקור  נמשיך 
ונראה  ביפן,  אונסק"ו  של  העולמית  המורשת  מאתרי  כאחד  שהוכר 
יפנית". בתום הסיור במקום, נמשיך למלוננו שבאזור  יצא מ"אגדה  כמו 

טאקאיאמה. 

יום 10: האלפים היפנים, טירת מאטסאמוטו  
Takayama טאקאיאמה ,Matsumoto

נמשיך להעמיק את סיורנו באזורי האלפים היפניים, ונגיע ל"טירת העורב" 
מהמאה  עתיקה  מצודה   .)Matsamuto( שבמאטסאמוטו  המרשימה 
בדרכים  נמשיך  אותה.  סובב  שאגם  פסלים,  גן  בתוך  הממוקמת   ,16 ה 
חוצה  שנהר  ההררית,  העיר   ,)Takayama( לטאקאיאמה  עד  יפהפיות 
המסורתית  יפן  של  רוחה  את  ובאופייה  בתצורתה  לוכדת  אשר  אותה, 
במקדש  ונסיים  הקומה,  ונמוכי  הכהים  העץ  בתי  בין  נסייר  במיטבה. 
קוקובונג'י  )Kokubunji(, שאבן הפינה שלה הונחה לפני כ 1,200 שנה, 
ועץ בילבואה עתיק בן למעלה מ 1000 שנה נטוע במרכזה. לינה באזור. 

יום 11: הקונה )Hakone(,  שייט באגם אשי, הר פוג'י 
)Tokyo( טוקיו ,)Fuji(

לאחר ארוחת הבוקר נסע אל הקונה )Hakone(, אזור הררי מיוער ושלוו, 
למקום,  ההגעה  עם  חמים.  במעיינות  ומוקף   )Fuji( פוג'י  להר  הסמוך 
חלק  שמהווה  וולקני,  לוע  אגם   ,)Ashi( אשי  אגם  על  רוגע  לשייט  נצא 
להתרשם  נוכל  אזורית.  געש  הרי  געש( של מערכת  הר  )לוע  מקלדרה 
גם מהבתים המסורתיים שלחופיו,  מהנופים שעוטפים את האגם, כמו 
ובסיומו נמשיך אל הר פוג'י הידוע, מסמליה של יפן. ההר המתנשא לגובה 
פעמים   16 כ  שהתפרץ  פעיל,  געש  הר  הוא  מ',   3.000 מ  למעלה  של 
למקום  נחשב  הוא  לכך,  מעבר  אך  האחרונות,  השנים   1,300 במהלך 
קדוש הצרוב היטב ברבדיה העמוקים ביותר של התרבות היפנית. נטייל 
בשוליו הנמוכים של ההר ונטפס עד ל"תחנה 5" )מותנה במזג האוויר(, 
טוקיו,  אל  ניסע  במקום  הביקור  בתום  מ'.   2,300 של  בגובה  המקננת 
שחקים  גורדי  בין  ייחודי  באופן  המשלבת  יפן,  של  המסחררת  בירתה 
עם  ופארקים שלווים.  טכנולוגיה חדשנית, מקדשים מסורתיים  נוצצים, 

ההגעה, העברה לבית המלון בטוקיו, בסיסנו לשלושת הלילות הבאים.

יום 12 : סיורים מקצועיים בטוקיו .

טוקיו.  מדברת  שבה  מהשפה  חלק  הן  מתקדמת  וטכנולוגיה  חדשנות 
נתחיל  הזאת.  המקצועית  לשפה  להתוודע  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
בנסיעה  המונורייל  גבי  על  שיבאשי,  הרכבת  מתחנת  מקצועי  בסיור 
מהים  הנכבש  שטח  טוקיו,  מפרץ  את  החוצה  בענן"  "קשת  הגשר  על 
כחלק מרעיון עתידי של פיתוח עירוני המשלב בין אזורי מגורים לעבודה. 
למאמצים  הודות  אפשרי  הפך  ,הפרויקט  שנים    5 ארכה  הגשר  בניית 
במקום  נשמע  כבדות,  תעשיות   haeavy industries  Kawasakiשל

הסברים מקצועיים על הליך הבניה והקמת המונורייל. 
https://www.shutoko.co.jp/en/index/

אשר  אודייבה  שבאי   Miraikan במוזיאון  מקצועי  לסיור  נמשיך  משם 
הוקם על ידי סוכנות המדע והטכנולוגיה הלאומית, בו מוצגות תערוכות 
וסביבתו,  האדם  בין  ביחסים  העוסקות  מלהיבות  אינטראקטיביות 

טכנולוגיה, התחממות גלובלית, רובוטים ועוד.
https://www.miraikan.jst.go.jp/en/ 

 ,)Meiji( מייג'י  במקדש המפורסם  ונבקר  קצב,  נשנה  הביקור,  תום  עם 
היתר,  בין  טמונים  בו  בטוקיו,  ביותר  החשוב  השינטו  למקדש  שנחשב 
אפרם של הקייסר מייג'י והקיסרית שוקן. נסייר בין הגנים היפים, ונצא 
 ,)Harjuko( משלוות הזן שאופפת אותו ישירות אל ליבו של רובע הרג'וקו
והקיצונית של  מרכז תרבות הרחוב הפרועה, הצבעונית  שוכן,  הוא  בו 
טוקיו. נסיים את היום ברובע שיבויה )Shibuya(, האופנתי והומה האדם, 
על שלל מתחמי הבילוי והקניות שלו, ובו בין היתר, מעבר החציה החצייה 

המפורסם והסואן ביותר בתבל. לינה בטוקיו.

יום 13:  טוקיו ) ) Tokyo  שוק הדגים הסיטונאי הגדול 
בעולם, סיור מקצועי – תכנון הנדסי של תחנת הרכבת 

התחתית העמוסה בעולם, מקדשים 

נפתח את הבוקר בביקור בשוק הדגים הידוע של טוקיו, השוק הסיטונאי 
הגדול בעולם, אשר בין דוכניו עוברות מדי יום אלפי טונות של סחורת 
דגה, מכל הסוגים והמינים )מעשב ים עממי, ועד לקוויאר היוקרתי ביותר 

בנמצא(.
הנחשבת שינג'וקו,  התחתית  הרכבת  בתחנת  מקצועי  לסיור   נמשיך 
בה בעולם,  ביותר  והעמוסים  הגדולים  התחבורתיים  מהמרכזים   לאחד 
מקצועית הדרכה  נקבל  איש.  מיליון   3.6 מ  למעלה  יום  מדי   עוברים 
ביפן ביותר  הגדולה  החברה  מטרו,  טוקיו  של  ההנדסית  ההערכות   על 
 לניהול תעבורה תת קרקעית, שיאיר זרקור על תהליכי הבקרה והניהול
יום מדי  בתחנה  שמתרחשת  כאחד  והיעילה  הסבוכה  התנועה                                                                                                                   .של 
https://www.shinjukustation.com/

שלושת  "מקדש  גם  המכונה   ,)Asakusa( אסקוסה  מקדש  אל  נמשיך 
האלים". שחזור יפהפה של מקדש עתיק מהמאה ה 7 לספירה, הנטוע 
בליבה של "העיר העתיקה" של טוקיו, אשר אפופה באווירה שמקורה 
גינזה  בימי קיסרות אדו )Edo(. בתום הביקור במקום, נמשיך אל רובע 
בתי  גלריות,  של  עצום  שלל  המכיל  טוקיו,  של  היוקרה  אזור   ,)Ginza(
שנחשבים  תוססים,  בילוי  מרכזי  גם  כמו  ידועים,  כלבו  ובתי  אופנה 

לטרנדיים והמסוגננים ביותר בעיר. 
 ,)Shinjuku( נערוך סיור היכרות עם רובע שינג'וקו , יותיר  ככל שהזמן 
אחד מעורקי החיים הססגוניים והמרתקים של העיר, הכולל אוסף עצום 
של "קהילות" מגוונות המשתלבות באופן הרמוני במרקם הסבוך שלה. 

לינה בטוקיו.

 )Akihabara("ימים 14+15 :  "רובע האלקטרוניקה
טיסה לתל אביב. 

לאחר ארוחת הבוקר ניפרד מיפן המסורתית, המקדשת את עברה, דתה 
 ,)Akihabara( וסיפוריה, נקפוץ מאות שנים בזמן וניסע אל רובע אקיהברה
המכונה גם "עיר האלקטרוניקה" של יפן. מלבד אינספור חנויות המכילות 
המקום  הטכנולוגיה,  בתחום  בעולם  ביותר  המתקדמים  המוצרים  את 
הידועה  התרבות  סצנת  לרבות  המודרנית,  יפן  רוח  את  ללכוד  מצליח 
לשדה  נסע  הטיסה  לשעת  בהתאם  היפניים.  וה"מנגה"  ה"אנימה"  של 
הלילה  את  נעשה  שם   , לסאול  לטיסתנו  המטוס  על  נעלה  התעופה, 

ולמחרת ניפרד מעולמן של שתיים מן המדינות המתקדמות בעולם.
בטיסה  נצא  משם  התעופה  לשדה  העברה   , הטיסה  לשעת  בהתאם 

ישירה לתל אביב , נחיתה בישראל, ביום 15.   

תכנית הסמינר – הינה תכנית עקרונית, חברת קאמינוס תעשה ככל שביכולתה להבטיח את הצלחת הטיול 
וביקור בכל האתרים המפורטים בתוכנית. ימי הסמינר וסדר הביקורים יכול להשתנות לפי צרכי המדריך והמסלול.

https://www.shutoko.co.jp/en/index/ 
https://www.miraikan.jst.go.jp/en/  
https://www.shinjukustation.com/ 


מחיר הטיול כולל
טיסות בינלאומיות  ✔

טיסות פנימיות כמפורט.  ✔
          **כולל מיסי נמל ותוספת דלק מסי הנמל, היטלי הדלק והביטחון 

מעודכנים נכון להיום.

בתי מלון: מדרגה ראשונה ו/או דרגת תיירות טובה.  ✔
כלכלה: ארוחת בוקר.   ✔

כמפורט בתכנית  כניסה  דמי  כולל  וביקורים באטרקציות  סיורים   ✔
הטיול.

תצפית מראש מגדל סיאול.  ✔
.)Gyeongbokgung( ביקור בארמון  ✔

ביקור במקדש קינקאקוג'י )Kinkakuji( "מקדש הזהב" בקיוטו.  ✔
)Kiyomizu( ביקור במקדש קיומיזו  ✔

הצבאים  ובפארק   )Tudaiji( טודיג'י  הבודהיסטי  במקדש  ביקור   ✔
בנארה.

תצפית ממגדל אומדה סקיי )Umeda sky( באוסקה.  ✔
.)Matsamuto( ביקור ב"טירת העורב" שבמאטסאמוטו  ✔

.)Ashi( שייט על אגם אשי  ✔
.Meiji(( ביקור במקדש מייג'י  ✔

ביקור בשוק הדגים הסיטונאי הגדול ביותר בעולם בטוקיו.  ✔
ביקור במקדש אסקוסה )Asakusa( "מקדש שלושת האלים".  ✔

תחבורה: אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע תכנית הטיול   ✔
טיפים לנותני השירותים בחו"ל  ✔

מדריך ישראלי מקצועי מצוות מדריכי קאמינוס.  ✔

המחיר אינו כולל
ביטוח רפואי – כבודה והוצאות אישיות  ✖

תוספת לאדם בחדר ליחיד  ✖
הוצאות בעלות אופי אישי: משקאות המוגשים במהלך הארוחות,   ✖

כביסה, סרטים בתשלום בחדרים ושרות וכו'

דמי סבלות או הוצאות אישיות   ✖

כל מה שלא כתוב בתוכנית ו"במחיר כולל"  ✖
תשר למדריך הישראלי ) 5$ ליום לנוסע(  ✖

בתי מלון מוצעים )או דומים(
 LOTTE City Hotel Myeongdong,
Seoul
https://www.lottehotel.com/
myeongdong-city/en.html

Urban Hotel Kyoto Nijo Premium
https://uh-urban.com/nijo/index.
html

Tmark City Hotel Kanazawa
https://tmarkcity.com/tokyo-omori_
en/top_en_t

Hotel Plaza Osaka
https://plazaosaka.com/Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro

https://ikebukuro.metropolitan.jp

Hotel Associa Takayama
https://www.associa.com/tky/multi-
lingual/?wovn=en

פרטי טיסה
מספר נחיתה מספר המראה מספר טיסה חברת תעופה יעד נחיתה יעד המראה

15:10 21:55 KE958 קוריאן ארליינס סאול תל אביב הלוך

20:00 14:45 KE957 קוריאן ארליינס תל אביב סאול חזור

https://www.lottehotel.com/myeongdong-city/en.html 
https://www.lottehotel.com/myeongdong-city/en.html 
https://uh-urban.com/nijo/index.html 
https://uh-urban.com/nijo/index.html 
https://tmarkcity.com/tokyo-omori_en/top_en_t 
https://tmarkcity.com/tokyo-omori_en/top_en_t 
https://plazaosaka.com/ 
https://ikebukuro.metropolitan.jp              
https://www.associa.com/tky/multi-lingual/?wovn=en 
https://www.associa.com/tky/multi-lingual/?wovn=en 

