)Japan (11 days
ژاپن ( 11روز)
شهرهای مورد بازدید شما :
 5شب توکیو

 5/5شب اوزاکا

ژاپن واقع در شرق آسیا و کشوری است که در افسانه ها گفته اند(( :خورشید هیچگاه در آن غروب نمی کند)) .اگر به دنبال
دیدن تکنولوژی و سنت در کنار هم هستید و اینکه چه طور این دو می توانند در کنار هم شکل بگیرند پیشنهاد می کنیم به
ژاپن سفر کنید .توکیو پایتخت ژاپن و پر جمعیت ترین شهر دنیا به نسبت مساحتش می باشد .این شهر در اصل به نام ادو به
معنی دهانه رودخانه خوانده میشده و در قرن نوزده میالدی با تبدیل شدن به پایتخت سلطنتی ،نام "توکیو" گرفته است .آب و
هوای این شهر مرطوب نیمه حاره ایست و شاهد برف ،باران و تندبادهای بسیار می باشد .ساختمان های مدرن و تکنولوژی آینده
در کنار ژاپن قدیم ،توکیو را به مقصدی محبوب و متفاوت برای توریست ها تبدیل کرده است .در این شهر می توانید به
آساکوساکانون بزرگترین معبد بودایی اش سری بزنید و یا از شکوه باغ های سلطنتی و قصر تاریخی اش حیرت زده شوید .جزیره
ی مصنوعی اودیبا هم در قرن نوزده برای حفاظت از شهر در مقابل حمالت دریایی ساخته شده است ،از مکان های بسیار جذاب
برای توریست ها به شمار می رود .از توکیو به کیوتو می رویم؛ شهری که به زیبایی منحصر به فردش معروف است .کنار شهر
جنگل های زیبای بامبو سبزی طبیعت را با سرخی خاک پیوند داده اند و لذا کمتر گردشگری است که در سفر به کیوتو در این
جنگل ها قدم نزند و به پیک ن یک نرود .در سفر به این شهر همچنین می توان از قصر نیجو ،معبد آب خالص ،و همینطور شهر
تاریخی نارا که در همسایگی کیوتو است باز دید کرد .در ادامه ی سفر به اوزاکا می رویم ،شهری که در منطقه کانزای و در دهانه
رود یودو در خلیج اوزاکا واقع شده و پس از توکیو و یوکوهاما سومین شهر پر جمعیت ژاپن است .اوزاکا در لغت به معنای
درخ ت بزرگ یا شیب تند است .این شهر در قدیم نانیوا خوانده میشده و از نظر تاریخی پایتخت اقتصادی ژاپن بوده است.
نخستین جذابیت این شهر که گردشگران را به سوی خود فرا می خواند ،آکواریوم اوزاکا می باشد که در نوع خود یکی از دیدنی
ترین آکواریوم های جهان محسوب میشود .شاید تجربه ای هیجان انگیزتر از این نباشد که کوسه های عظیم جثه را در آکواریوم
ببینید .اگر اهل خرید و سرگرمی از این دست هستید می توانید به منطقه ی مینامی بروید؛ جایی که در آن از لوازم الکترونیکی
و کامپیوتری گرفته تا لباس و کاالهای ارزشمند دیگر یافت می شود .به هر حال مطمئن باشید صرف یک وعده غذا در رستوران
های محله ی کیتا ،برای شما خاطره انگیز خواهد شد.

توضیحات
وعده های غذایی :
 11وعده صبحانه گرم به صورت بوفه  4 +وعده ناهار

خدمات تور :
 اخذ ویزای ژاپن
 تور لیدر فارسی زبان
 بیمه ی مسافرتی پوشش حوادث
 اقامت در هتل های پنج ستاره همراه با صبحانه
 بلیط رفت و برگشت هواپیما در مسیرهای بین المللی و داخلی
 پرداخت تمام هزینه های رفت و برگشت فرودگاهی با اتوبوس های توریستی
 اهداء نقشه شهرها و مدارک مورد نیاز سفر و یک کیف مدارک زیبا به عنوان یادبود
 گشت و گذار در شهر با اتوبوس های مجهز به سیستم تهویه هوا .
و دهها خدمات شگفت انگیز دیگر در طول مسیر برای تجربه سفری بی نظیر و به یاد ماندنی..

نکته:
عوارض خروج ازکشور به عهده مسافرین است.
درخصوص سفارتهائی که نیاز به ترجمه مدارک می باشد ،هزینه دارالترجمه به عهده مسافرین محترم می باشد.

برنامه سفر :
روز اول :حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به توکیو با پرواز امارات و انتقال به هتل
روز دوم  :ورود به فرودگاه ناریتا شهر توکیو  ،ترانسفر به هتل
روز سوم  :گشت شهری شهر توکیو همراه با صرف ناهار
روز چهارم  :گشت هاکونه و کشتی سواری در دریاچه آشی همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان با صرف ناهار
روز پنجم  :گشت شهری دیزنی لند همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز ششم  :وقت آزاد
روز هفتم  :صرف صبحانه  ،ترانسفر با قطار به شهر ناگویا ،بازدید از کارخانه تویوتا و در ادامه مسیر با اتوبوس از ناگویا به اوزاکا  ،انتقال به هتل
روزهشتم  :گشت شهری اوزاکا همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز نهم  :گشت شهری نارا و کیوتو همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان  ،صرف ناهار
روز دهم  :گشت شهری کوبه همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان  ،صرف ناهار در رستوران
روز یازدهم  :وقت آزاد
روز دوازدهم  :ترانسفر به فرودگاه اوزاکا جهت پرواز به ایران با پرواز امارات

برنامه پرواز :

پرواز از تهران به دوبی

22:50

21:05

EK 980 23 MAR IKADXB

پرواز از دوبی به توکیو

17:20

02:55

EK 318 24 MAR DXBNRT

 3فروردین
پرواز از اوزاکا به دوبی

05:10

23:40

KIXDXB

EK 317 03 APR

پرواز از دوبی به تهران

10:25

07:45

DXBIKA

EK 971 04 APR

نرخ:
درجه هتل

 5ستاره

هرنفر در اتاق دو تخته

هر نفر در اتاق یک تخته

اطفا ل ( 4تا  11سال با تخت)

اطفا ل ( 2تا  4سال بدون تخت)

 3301دالر +

 4001دالر +

 3101دالر +

 001دالر +

 4/001/111تومان

 4/001/111تومان

 4/501/111تومان

 4/501/111تومان

ارسال %51از کل مبلغ هنگام رزرواسیون ضروری می باشد

نرخ ( INFزیر  2سال)  ٪11 :ارزی  ٪11 +ریالی نرخ بزرگسال

تاریخ های حرکت :
کد تور

تاریخ حرکت

BR-N2207

 3فروردین 6331

