
 

         

 

                       DAHİL HİZMETLER 

 Naritasan Tapınağı 

 Tsukuji Balık pazarında suşi kahvaltısı 

 Gezi boyunca Japon mutfağının eşsiz tatlarını 

deneyimleme 

 Tekne ile Hakone Gölü gezisi 

 Komagatake Dağı'na teleferikle çıkış 

 Japon ılıcası “onsen" deneyimi 

 Kobe Beef yemeği 

 “Ryokan” tarzı geleneksel japon otelinde 2 gece 

konaklama 

 Shinkansen treni ile Hakone-Osaka seyahati 

 Seyahat boyunca programda yazan tüm turlar 

 Narita (1), Tokyo (2), Hakone (1), Kyoto/Osaka 

(2) konaklamalar. 

 Gündoğan Güneş rehberliği 

 Seyahat sigortası 

 

                  HARİÇ OLAN HİZMETLER 

 Programa dahil olmayan yemekler 

 Kişisel Harcamalar 

                                
                           NOTLAR:  

 Sonbahar iklimi olacağı için mevsimlik, rahat 

kıyafetlerve yürüyüş ayakkabıları tavsiye edilir. 

 

 

 

 

 

 

Tarih boyunca geleneklerini korumuş ve dünyayla bütünleşmeye başladığında “Japon mucizesi” tanımının kaynağı olan teknolojik ilerlemesine 

rağmen muhafazakâr yapısından kopmamış bir coğrafyadır Japonya. Kendinizi farklı bir evrendeymişçesine hissedeceğiniz, tüm gelişmişliğine 

rağmen hayatın ve değer yargılarının yüzyıllardır özgünlüğünü koruduğu bu topraklar, küreselleşmeyle birlikte turizmle tanıştı. Nihon-koku ya 

da Nippon-koku, yani "Doğan Güneş Ülkesi " Japonya’yı, 

senelerce Japon kültürü ile iç içe yaşamış, Japonya'ya her gelişinde hep yeni baştan hayran kalmış ve her seferinde Doğan Güneş Ülkesi'nin 

toplumunu daha derinlemesine gözlemlemiş yol arkadaşınız Gündoğan Güneş ile keşfe çıkıyoruz.  

Sabah gün doğumunda en taze Japon suşilerinin tadına bakıp, Japon banyosu “onsen” ile yorgunluğu atıp, “Ryokan” tarzı geleneksel 

otelleri deneyimleyeceğiz. Japon kültürünün hayranlık uyandırıcı yalınlığını gözlemleyerek Şintoizmin şamanik yapısı ile Budizmin dinginliğinin 

kesişme noktalarını keşfederek teknoloji ile geleneklerin uyumuna tanıklık edip Japon halkının saflığı kaybolmadan Kısacası 

                                                                 Dünya Değişmeden Japon yaşamını keşfe çıkıyoruz 

 

Gündoğan Güneş ile 

Doğan Güneş Ülkesi 
Japonya'yı Keşfediyoruz 

 

TUR PROGRAMI: 
1. Gün - 24/09/2016 İSTANBUL - SEUL - NARİTA 

(TOKYO) 
İstanbul Havalimanında buluşma ve Tokyo’ya hareket 
Geceleme Uçakta 
 
2. Gün - 25/09/2016 NARİTA (TOKYO) 
Narita Havalimanına varış ve otele transfer.  
Konaklama: Narita 
 
3. Gün - 26/09/2016 NARİTA - TOKYO 
Sabahtan ülkenin en büyük tapınaklarından Naritasan 
tapınak gezisi ve Tokyo’ya hareket. 
Şehre varışımızda keşiflere başlıyoruz. 
Yemekler: S, A 
Konaklama: Tokyo 
 
4. Gün - 27/09/2016 TOKYO 
Sabah erken hareket ile Tsukuji (balık pazarı) gezisi. Gün 
doğumu ile beraber pazarı gezip “Dünyanın en taze suşisi” 
ile Japon yemek kültürü ile tanışacağız. 
Ardından metro ve yerel ulaşım kullanarak Tokyo gezisi. 
Asakusa Tapınağı, Ginja, Shinjiku, Haijiku ve Rappongi 
bölgelerini gezip Japon sosyal yaşantısını keşfedeceğiz. 
Konaklama: Tokyo  
 
Ryoanji Tapınağı (zen tapınağı), Kinkakuji Tapınağı (altın 
tapınak), Ginkakuji Tapınağı (altın tapınak) ve Gion 
gezileri. 
Konaklama Kyoto – Osaka arasında, “Ryokan” diye 
adlandırılan geleneksel Japon otelinde olacak. 
Yemekler: S, Ö, A 
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5. Gün - 28/09/2016 HAKONE 
Hakone için hareket. (5 saatlik araç yolculuğu) 
Öğle yemeği 
Tekne ile Hakone Gölü gezisi 
Komagatake Dağı'na teleferikle çıkış 
Gotembaoutlet merkezi gezisi 
Geleneksel bir Japon restoranında akşam yemeği 
Akşam Japon ılıcası “onsen'den” faydalanmak için 
serbest vakit 
Konaklama: Hakone 
Yemekler: S, Ö, A 
 
6. Gün - 29/09/2016 HAKONE - OSAKA 
Odawara tren istasyonuna transfer ve Shinkansen treni 
ile Osaka’ya hareket 
Öğle yemeği 

Osaka şehir turu 
Osaka kalesi ziyareti 
Namba kalesi ziyareti 
Shinsaibashi alışveriş caddesi gezisi 
Akşam yemeği için Kobe Beef yiyeceğimiz bir restorana 
gideceğiz 
Konaklama Kyoto – Osaka arasında, “Ryokan” diye 
adlandırılan geleneksel Japon otelinde olacak. 
Yemekler: S, Ö, A 
 
7. Gün - 30/09/2016 KYOTO 
Kyoto şehir turu 
Nijo kalesi gezisi 
 
8. Gün - 
Havalimanına transfer ve Türkiye’ye dönüş 
 
 

 

TUR FİYATI 

İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİBAŞI  3650 $ 

TEK KİŞİ FARKI 450 $ 
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