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             ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΙΑΠΩΝΙΑ         XRJAP 
ΤΟΚΥΟ-ΝΙΚΚΟ-ΚΑΜΑΚΟΥΡΑ-ΦΟΥΤΖΙ-ΧΑΚΟΝΕ-ΛΙΜΝΗ ΑΣΙ-ΚΙΟΤΟ-

ΝΑΡΑ-ΧΙΡΟΣΙΜΑ-ΟΣΑΚΑ 

11 Μέρες 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  14/7,  7/8 
 
Με πτήσεις της QATAR AIRWAYS 
Λάρνακα - Ντόχα  QR 270 20:50 – 00:50+1 
Ντόχα - Τόκυο  QR 806 02:20 – 18:40 
Τόκυο- Ντόχα  QR 807 22:20 – 03:25   
Ντόχα - Λάρνακα  QR 265 07:05 – 11:25 
  
 
1η μέρα: Λάρνακα - Τόκυο 

Αναχώρηση από τη Λάρνακα μέσω ενδιάμεσου σταθμού, για το Τόκυο, την λαμπερή 

πρωτεύουσα της "Χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου".  

 

2η μέρα: Τόκυο 

Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Νωρίς το απόγευμα αρχίζει η γνωριμία μας με 

την πόλη με το μετρό στην περιοχή Σιντζούκο. Μια ζωηρή συνοικία με φωτισμένους δρόμους 

και ουρανοξύστες που είναι γνωστή για για την έντονη νυχτερινή ζωή.  Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

3η μέρα: Τόκυο 

Μετά το πρόγευμα  η ξενάγηση μας ξεκινάει με το Ναό "Μειτζί Τζεγκού", αφιερωμένο στον 

αυτοκράτορα Μεϊτζί, χώρος έμβλημα της ιδιότυπης θρησκείας του Σιντοϊσμού. Συνεχίζουμε 

για το αυτοκρατορικό παλάτι με τους χαρακτηριστικούς κήπους και την πλατεία όπου θα 

θαυμάσουμε την πανέμορφη γέφυρα, με θέα τους  ουρανοξύστες. Θα δούμε την παραδοσιακή 

συνοικία  Ασακούσα με τους ιερούς ναούς αγαπημένων θεοτήτων και την περιοχή Tai-sho με 

τα Βουδιστικά και Σιντοιστικά τεμένη. Τέλος θα περιηγηθούμε στους ακριβούς εμπορικούς 

δρόμους της Γκίνζα. Απόγευμα ελεύθερο. Προτείνουμε μία βόλτα στη περιοχή  Ροπόντζι με τα 

κέντρα διασκέδασης και τα εμπορικά καταστήματα. Το βράδυ ανεβείτε στην φωταγωγημένη 

Ρόδα του νησιού Odaiba για να θαυμάσετε την ανυπέρβλητη θέα.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα: Τόκυο – Νίκκο  

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Νίκκο. Υπέρλαμπρα κτίρια, Σιντοϊστικοί βωμοί, Βουδιστικά 

τεμένη κτισμένα σε μια  μικρή πόλη στους πρόποδες των βουνών, 620μ. πάνω από την  

θάλασσας σ’ ένα ειδυλλιακό τοπίο που χαρακτηρίζεται ως "Ολόκληρη η Ιαπωνία". Θα 

ξεναγηθούμε στους χώρους λατρείας και τους ναούς  με την ιδιαίτερη  διακοσμητική 

υπερβολή. Θα δούμε την κόκκινη τοξωτή γέφυρα  πάνω στον ποταμό και θα περιηγηθούμε 

ανάμεσα στα υπέροχα διακοσμημένα ιερά κτίρια με ανάγλυφες παραστάσεις. Στη συνέχεια 

στην λίμνη Τσουτζέντζι θα απολαύσουμε το υπέροχο τοπίο και θα τελειώσουμε με μια στάση 

στον  ορμητικό  καταρράκτη Κέγκον.  Επιστροφή στο Τόκυο αργά το απόγευμα. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

 



5η μέρα: Τόκυο - Καμακούρα - Τόκυο 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση  με τραίνο  για την πανέμορφη μεσαιωνική Καμακούρα. Μεταξύ 

άλλων θα δούμε το μεγαλύτερο μπρούτζινο υπαίθριο άγαλμα του Αμίδα Βούδα ύψους 13,35 

μέτρων με τα χιλιάδες αφιερωματικά φαναράκια και τα πολύχρωμα αγαλματίδια , σημαντικό ιερό 

της Καμακούρα. Θα επισκεφθούμε το τέμπλο "Χάσε Ντέρα", λατρευτικός χώρος με την 

μεγαλύτερη επισκεψιμότητα  πιστών. Θα τελειώσουμε με μια  βόλτα στον γραφικό εμπορικό 

πεζόδρομο "Κομάτσι-Ντόρι" με τα ξύλινα σπίτια, τα γραφικά καταστήματα και τα παραδοσιακά 

εστιατόρια. Επιστροφή στο Τόκυο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: Τόκυο - Φούτζι - Χακόνε  - Κιότο 

Πρόγευμα και αναχώρηση για το πασίγνωστο Φούτζι που δεσπόζει στα 3.776 μέτρα και 

«κοιμάται» από το 1707 όταν έγινε η τελευταία έκρηξη. Το απόλυτο σύμβολο της Ιαπωνίας 

που λατρεύεται σαν θεός. Στην σημερινή εκδρομή θα απολαύσουμε τον όγκο και το μεγαλείο 

του χιονοσκέπαστου Φούτζι. Μία μικρή κρουαζιέρα στην καταγάλανη λίμνη με θέα την 

οροσειρά των κεντρικών Άλπεων θα κλείσει με ονειρικό τρόπο την μέρα μας. Μεταφορά στον 

σταθμό και αναχώρηση  με το τρένο-βολίδα για το Κιότο, την πρώτη πρωτεύουσα της 

Ιαπωνίας. Δείπνο και διανυκτέρευση.  
 

7η Μέρα: Κιότο – Νάρα  

Μετά το πρόγευμα ολοήμερη εκδρομή στην Νάρα, μια μικρή, γραφική πόλη με μεγάλο  

δυναμικό παρελθόν. Η επίσκεψη μας θα ξεκινήσει με το πελώριο χάλκινο άγαλμα του  

Μεγάλου Βούδα. Θα συνεχίσουμε για το ιερό  Σιντοιστικό και Kasuga Taishaύσε πνιγμένο στα 

αφιερωματικά μπρούτζινα φαναράκια .Θα περπατήσουμε στην  Naramachi, παλιά γειτονιά των 

εμπόρων με τα παραδοσιακά σπίτια με τους  βραχόκηπους. Επιστροφή στο Κιότο. Το  βράδυ 

προτείνουμε μια βόλτα  στην  παραδοσιακή συνοικία των Γκεϊσών, κέντρο της νυχτερινής 

ζωής. Δείπνο και διανυκτέρευση.  
 

8η μέρα: Κιότο – Χιροσίμα- Οσάκα 

Πρόγευμα και μεταφορά στον σταθμό για να ταξιδέψουμε και πάλι με το τρένο-βολίδα για τη 
Χιροσίμα, που το όνομα της ξυπνά μνήμες από τις μέρες του 2ου παγκοσμίου πολέμου.  Θα 
δούμε μεταξύ άλλων την πύλη Ιτσουκουσίμα στο νησάκι της Mιγιαζίμα το Πάρκο της Ειρήνης, 
με το μοναδικό κτίριο όρθιο δίπλα στο σημείο που εξερράγη η ατομική βόμβα ,το κενοτάφιο, 
την Αιώνια Φλόγα, την καμπάνα της Ειρήνης και το μουσείο. Μεταφορά στο σιδηροδρομικό 
σταθμό για να ταξιδέψουμε με το  τρένο-βολίδα για την  Οσάκα. Δείπνο στο ξενοδοχείο 
 

9η μέρα: Οσάκα - Κιότο 

Πρόγευμα και ξενάγηση στην πόλη. Μεταξύ άλλων θα δούμε το φημισμένο κάστρο και το 
μουσείο  με εκθέματα της ζωής των Σαμουράι και το  πάρκο με τις κερασιές.  Θα 
περιηγηθούμε στην περιοχή  με τα υπερμεγέθη φουτουριστικά κτίρια. Η ανάβαση στο 
ψηλότερο κτίριο  Umeda Sky είναι μοναδική εμπειρία και η θέα  από τον τελευταίο όροφο  
κόβει την ανάσα. Θα επισκεφθούμε τον ναό Sumiyoshi-taisha και θα καταλήξουμε στην 
εμπορική περιοχή με τα εκατοντάδες καταστήματα και εστιατόρια. Το απόγευμα, μεταφορά 
στο σταθμό για να πάρουμε το τρένο-βολίδα για το Κιότο. Δείπνο και διανυκτέρευση.  
 

10η-11η μέρα: Κιότο  – Τόκιο -  Λάρνακα  

Πρόγευμα. Ένα ταξίδι στο Κιότο ισοδυναμεί με μια περιήγηση σε 11 αιώνες Ιαπωνικής 
ιστορίας. Εδώ γεννήθηκαν  οι παραδόσεις, η θρησκεία, η αισθητική, η τέχνη. Το ολάνθιστο 
Κιότο των κερασιών και των εκλεπτυσμένων κήπων διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα του και 
την αυθεντικότητα του, αρνούμενο να συμβιβαστεί με το μέλλον. Εδώ οι Γκέισες, το κιμονό, 
οι Σαμουράι και οι Σούμο δεν ανήκουν στο παρελθόν.  Στη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε 
τον  Ναό Χέιαν και το ιερό Σανζουσαντζέντο με τα 1001 αγάλματα της θεάς του Ελέους και το 
ανυπέρβλητο Χρυσό Περίπτερο. Το μεσημέρι θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε τοπικό 
εστιατόριο. Στη συνέχεια, μεταφορά στο σιδηροδρομικό σταθμό απ’ όπου θα πάρουμε το 
τρένο - βολίδα για το αεροδρόμιο του Τόκιο για την πτήση της επιστροφής μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού. Άφιξη στην Λάρνακα την 11η μέρα το μεσημέρι.  
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα –Ντόχα –Τόκυο-Ντόχα-Λάρνακα. 
● Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 



● Διαμονή για 8 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων.   
● Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
● Οκτώ (8) γεύματα ή δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
● Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
● Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί  
● Δικαιώματα εισόδων στους χώρους των επισκέψεων. 
● Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός,  
● Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
● Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.  
● Ποτά στα φαγητά. 
● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
● Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται 

οποιαδήποτε υπηρεσία. 

 
 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

14/7, 7/8 €3.895 €4,635 RQ 

 
 


