
 טיפים והצעה למסלול –טיול ביפן 

 SH-TAIM.CO.IL/BLOG-FRONTPAGE/363-PACHINKO-AND-SLOT-JAPPAN |   קרמר / אתר שטעיםארנון  –טיול שלכת ביפן 
 

 

 טיפים
בהכנת הטיול נעזרתי בטיפים של חבר שמדריך ביפן כבר הרבה שנים, בחיתוך המלצות מהספר 

, בערים Trip Advisorוהמלצות  Eyewitness, ספר על יפן בעברית של  Lonely Planetשל  
 המקומיות ובדיווחי קבוצת הישראלים ביפן בפייס...נעזרתי במפות 

 

 שפה
 בכפרים כמעט ואין אנגלית, בערים מעט יותר •
 .Offlineכדי לעבוד   המתרגם של גוגל על הנייד היה מצוין. יש לטעון יפנית •
 עוזר מאד בפענוח תפריטים במסעדות ובתקשורת מול המקומיים כולל שמע. •

 תקשורת נתונים
 של המלון  WiFiתים היתה טובה יותר מהחבילה מהארץ לעי •

 ניווט
בדרכים ניתן להשתמש במערכת של הרכב בהצלבה לגוגל שהציל אותנו מכמה פקקים  •

 Maps.meו  Wazeגדולים .הצלבנו גם עם 
 בטוקיו אפשר להוריד אפליקציה של מסלולי הליכה. •
 ברוב שלטי הדרכים העיקריות יש תרגום לאנגלית. •

 רכב
 מהסניף במרכז קיוטו. Nippon-שכרנו טויוטה דומה לקורולה ב •

 .Odawaraהחזרנו בתחנת הרכבת של 
 ין. 110000ימים בעלות של  10כ "סה –בקיוטו וטוקיו היינו ללא רכב  •
בלקיחת הרכב להקפיד לקבל הסבר על העברת הג׳י פי אס לאנגלית וכיצד לבטל כבישי  •

 אגרה.
 לכבישי האגרה.  ETCמומלץ לקחת כרטיס •
מתקדמים למרכז  -ב "פונים כמו שמאלה בארה יש נתיב נפרד, -בנהיגה בפניה ימינה  •

סוע לפי נל -הצומת וכשהנגדי פנוי פונים. לשים לב לצומת מורכבת עם מספר יציאות 
 החיצים המסומנים על הנתיבים.

 דלק.על ין  9000-על כבישי אגרה וכין  15500-מ ושילמנו כ"ק 1500נסענו כ  •
יעיל למזג אויר גרוע ולקיצור  -רוב כבישי האגרה עוברים במנהרות וגשרים בהיקף חריג  •

 זמנים אולם לא מומלץ לימים יפים.
 ככלל העדפנו כבישים פנימיים ונהנינו מהשלכת והנופים החקלאיים. •
 יש תחנות דלק וריענון ומסעדות במרחקים סבירים. •
 ה.אדיבים ומשתמשים במונ נהגים - מוניות •

 -אוכל
 .7/11בכל כפר קטן יש חנות בסגנון  •
  .ככלל מדובר בתרבות מדויקת וכדאי לשים לב לשעות הפתיחה של כל אתר ומסעדה •
 -חשוב להזמין מראש •

o מסעדות יוקרה בטוקיו 
o הדרכות בקיוטו וטוקיו 
o ארוחות בוקר מערביות במלונות להזמין ערב קודם 
o  נסיעה ברכבת לשדה בדרך חזור 
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 מסלול
 הונגקונג אוסקה קיוטו 1יום 
 שער טוב - החלפת כסף במסוף הרכבת -אוסקה  •
 ין באוטומט  2600, כרטיס 8נסיעה לקיוטו באוטובוס מרציף  - לילה •
 מצויןמיקום  – Royal hotel and spaמלון בקיוטו  •

 מערב העיר מדרום לצפון 2יום 
 Fushimi Inari -מקדש דרומי  •
 Kiyumizu Dera -מקדש מרכזי  •
 מומלץ מהספר בעבריתנתיב  •
 דרך הפילוסופים –אם מספיקים  •
 Gion –סיור ערב ברובע גיישות  - הדרכה •

 מזרח 3יום 
 יער הבמבוקים •
 מקדשים •
 עיר אפרורית ביום אבל חיה בלילה •

 נסיעה לקנאזאווה  4יום 
 נסיעה ארוכה יותר  -העדפנו את כביש החוף שהיה יפה  •
 Nikko-ב לינה •

 קנאזאווה  5יום 
 היה מאכזב הגן היפני •
 נסיעה לשירקוואגו •
 Shirakawago Terraceלינה ב  •

 תצפית על הכפר 6יום 
 Gokayanma -סיור בכפר ובכפר הצפוני  •

 נסיעה לאוקוהידה 7יום 
 סמטאות חביבות -ברובע העתיק  Takayamaעצירה ב  •
 Okuhida Onsen Go Ka Nsaka Kazeyaלינה ב  •

 Jigokudani-פארק הקופים ב 8יום 
 כדאי לבדוק אולי יש פארק אחר -המקום די מוזנח  •
 Okuhida-חזרה ולינה ב •

 חובה  ,נוף מדהים Shinhotaka Ropeway 9יום 
 חובה - Kamikochi פארק  •
 -ומשם לוקחים מונית לשמורה לאגם הראשון  Drive in Higuchiמחנים את הרכב ב  •

Taiso pond 3500   בכוון ההפוך קשה למצוא מקום פנוי  -ין, עדיף ללכת מדרום לצפון
 ברכבים שיוצאים מהשמורה, מסלול של כשעתיים לכוון מרכז הפארק, מונית חזור לחניה

 ין. 4500
 Matsumoto hotel Tamanoyaלינה ב  •
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  10יום 
  Matsumoto castle-בבוקר ביקור ב •
 לפי הספר בעברית - Kisoעמק  •
 Agematsuבעיירה  Nazame no tokoהליכה של כשעה למפל ובריכה  •
  Nakatsugawa Misaka hanasara-לינה ב •

 11יום 
דרך  , הליכה של כארבע שעות על דרך הדואר העתיקהNagiso-שאטל לרכבת, נסיעה ל •

Tsumago  עדMagome  
 Hanasaraלינה ב  •

 12יום 
  Fujikawaguchikoנסיעה ארוכה ל •
 לקחת חדר עם נוף לפוג׳י Crescendo-לינה ב •

 13יום 
 חמשת האגמים ואזור ההר •
 לינה בקרסנדו •

 14יום 
 Odawara-החזרת הרכב בצהריים ב •
 רכבת לטוקיו •
 Kamikochi Gracery hotel-לינה ב •
  Shinjukuמיקום מצויין בלב •
 יש שאטל למלון מהיציאה המערבית של תחנת הרכבת •

 15יום 
• Harajuku, Shibuya ,Ginza ,International Forum  
 Golden Gaiסיור בחיי הלילה שבאזור המלון כולל  •

 16יום 
 , כל שעתיים 9טקס תיפוף עוצמתי החל מ  -  Fukagawaמקדש  •
  Odaibaמוזיאון היצירתיות ב •
, בתי קפה עם   Sensoji,Akihabara, מקדש Water bus station-מ Asakusaשייט ל  •

 Maidsמארחות 

 17יום 
 Ameyokoקניות במול שינג'וקו בתחנת הרכבת ליד המלון, שוק  •

 18יום 
 חזרה לארץ •

 
 
 


