Τόκιο

Η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας είναι χτισμένη στη περιοχή Κάντο, στο μεγαλύτερο νησί της
χώρας, το Χονσού. Πολλοί την χαρακτηρίζουν ως “Πόλη του Μέλλοντος”, όμως στη
πραγματικότητα είναι μια πόλη που ζει στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Πρόκειται για
την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του κόσμου, με μερικά από τα πιο σύγχρονα και ψηλά
κτήρια. Ο λαός της, με την κουλτούρα, τις παραδόσεις, τις συνήθειες και την αγάπη του για
την τάξη και την πειθαρχία, θα σας γοητεύσει. Παραδοσιακοί ναοί στολίζουν τους δρόμους
της, ενώ οι κήποι της, γεμάτοι μπονζάι, λιμνούλες και καταρράκτες, αποτελούν όαση μέσα
στην πόλη. Πολυκαταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, μπαρ, καφετέριες και φυσικά
αμέτρητες πινακίδες νέον και γιγαντοοθόνες χαρακτηρίζουν το Τόκιο. Τα φεστιβάλ και οι
γιορτές που φιλοξενεί κάθε μήνα του δίνουν μια ξεχωριστή αίγλη. Ακολουθήστε τους
ξέφρενους ρυθμούς της γιαπωνεζικής μητρόπολης και αφήστε τη να σας συναρπάσει με
τον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία της.

Πότε αξίζει να πάτε;

Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθεί κανείς το Τόκιο είναι ο Μάρτιος, ο Απρίλιος, ο
Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος. Το φθινόπωρο και η άνοιξη η πόλη
προσφέρουν μαγικές εικόνες, ενώ οι θερμοκρασίες είναι ήπιες.
•
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Με μία ματιά
•
•
•
•
•
•

Δοκιμάστε το σούσι στη χώρα που το έφτιαξε πρώτη
Επισκεφθείτε την ιστορική Asakusa και τον αρχαίο ναό Sensō-ji
Παρακολουθήστε τους παραδοσιακούς αγώνες σούμο
Αφιερώστε μια μέρα στο Ueno Park
Διασκεδάστε στη περιοχή Shibuya
Θαυμάστε τη πόλη από ψηλά στο Tokyo Skytree

Πληροφορίες Προορισμού
•
•
•
•
•

Χώρα: Ιαπωνία
Γλώσσα: Ιαπωνική
Ζώνη Ώρας: +6
Νόμισμα: Γιεν Ιαπωνίας
Διάρκεια πτήσης: περίπου 15 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό

Χάρτης Προορισμού

Χρήσιμες Πληροφορίες
•

•

•

Μετακινήσεις: Τη χώρα εξυπηρετεί το άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό συστημα
που περιλαμβάνει το τραίνο, το μετρό και τα λεωφορεία. Αν θέλετε να νοικιάσετε
όχημα, στο αεροδρόμιο θα βρείτε πολλές εταιρείες ενοικίασεις αυτοκινήτων.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί για τις μετακινήσεις σας.
Συνάλλαγμα: Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο
στην πόλη, και όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγα Γιέν από
την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα. Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital
Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε
και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη σχετική ένδειξη.
Επικοινωνία: Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στο Τόκιο, να προμηθευτείτε μια sim
κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*.
Φυσικά, τα περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες και τα εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν
σύνδεση στο διαδίκτυο.

*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο.

Δραστηριότητες

1)

Asakusa
Πρόκειται για μια παραδοσιακή γειτονιά και το
κύριο αξιοθέατό της είναι ο ναός Sensō-ji. Δεν
μοιάζει με τίποτα που να έχετε ξαναδεί. Ο
κλασικός ναός με τα εικονικά κόκκινα φανάρια
και τον γοητευτικό εμπορικό δρόμο Nakamise
θα σας μεταφέρουν στην παλιά Ιαπωνία. Σε
κοντινή
απόσταση
βρίσκεται
και
το
Hanayashiki, το παλαιότερο λούνα πάρκ της
χώρας.

2)

Tokyo Skytree
Αφιερώστε ένα απόγευμα εξερευνώντας τον
ψηλότερο πύργο του κόσμου, τον Tokyo
Skytree, με ύψος 634 μέτρα. Περιηγηθείτε στο
μαγαζί με τα σουβενίρ και ανεβείτε στο επίπεδο
του παρατηρητηρίου για μια απαράμιλλη θέα
της πόλης. Στο Skytree Town, γνωστό και ως
Solamachi, στη βάση του πύργου θα βρείτε
πολλές επιλογές για ψώνια και φαγητό.

3)

Nakameguro και Daikanyama
Ο
ποταμός
Meguro
προσδίδει
στο
Nakameguro μια ιδιαίτερη γοητεία. Εδώ θα
βρείτε δροσερά καφέ, εστιατόρια και περίεργα
μαγαζιά που πωλούν χειροτεχνίες. Σε αυτή σας
την επίσκεψη αξίζει να αφιερώσετε λίγη ώρα
στην παραδοσιακή γειτονιά Daikanyama, η
οποία χαρακτηρίζεται από λοξά δρομάκια,
μοναδικά καταστήματα και υπέροχο φαγητό.

4)

Mount Mitake
Επισκεφθείτε το Εθνικό Πάρκο Chichibu-TamaKai λίγο έξω από το Τόκιο. Εδώ μπορείτε να
ξεκινήσετε για μια πεζοπορία για την κορυφή
του βουνού και να θαυμάσετε το αρχαίο ιερό
Shino στη διαδρομή. Ακόμη, μπορείτε να
σταματήσετε σε κάποιο από τα γραφικά χωριά
της περιοχής για φαγητό ή ψώνια.

5)

Robot Restaurant
Στην πραγματικότητα, ούτε εστιατόριο είναι,
ούτε πολλά ρομπότ έχει. Πρόκειται για μια
παράσταση και είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα
πράγματα που μπορείτε να κάνετε.
Μια
παράσταση
γεμάτη
ρομπότ,
δράκους,
χορευτές με μπλε μαλλιά, ανατριχιαστικούς
κλόουν, ντραμς, πολλά νέον φώτα και μουσική.
Βεβαιωθείτε πως έχετε προμηθευτεί τα εισιτήριά
σας από πριν, καθώς η τιμή τους στο γκισέ
είναι αρκετά υψηλή.

Φαγητό και Διασκέδαση

•

Sushi
Από το 1820 σερβίρεται σαν σνακ στους
δρόμους σε όλο το Τόκιο, με βασικά συστατικά
το ρύζι και το ψάρι. Σήμερα μπορείτε να το
απολαύσετε σε ακριβά και κορυφαία εστιατόρια
της χώρας, αλλά και σε πιο οικονομικά
εστιατόρια και καντίνες. Αξίζει να δοκιμάσετε
αυτό το φαγητό, γνωστό σε όλο τον κόσμο,
στη χώρα που το πρωτοέφτιαξε.

•

Okonomiyaki
Είναι ένα είδος τηγανίτας και έχει πάνω όσο το
δυνατόν περισσότερα υλικά μπορείτε να βάλετε.
Το κλασικο Okonomiyaki είναι από την περιοχή
Οζάκα και περιλαμβάνει λάχανο, κρεμμύδι και
κομμάτια από χοιρινό κρέας. Μαγειρεύεται στο
φούρνο και σερβίρεται με γλυκόξινη σάλτσα
σόγιας. Υπάρχουν διάφορα είδη και θα τα
συναντήσετε στα περισσότερα εστιατόρια με
παραδοσιακό ιαπωνικό φαγητό.

•

Ψώνια
Τα ψώνια εδώ τα έχουν όλα: μόδα υψηλών
προδιαγραφών, παραδοσιακά χειροποίητα
βίντατζ αντικείμενα, αναμνηστικά και gadgets
που δεν γνωρίζατε καν ότι υπάρχουν. Οι
καλύτερες περιοχές για να ψωνίσετε δώρα για
εσάς και τους αγαπημένους σας είναι η
Asakusa, η Shibuya και η Akihabara.

•

Νυχτερινή διασκέδαση
Από τα έντοντα φώτα και τη φασαρία της
περιοχής
Shibuya,
τους
κομψούς
ουρανοξύστες και τη λαμπερή γοητεία των
συνοικιών Marunouchi και Ginza, μέχρι τη
ζωντανή Izakaya με το εκλεκτό φαγητό και τις
υπαίθριες εκδηλώσεις, η νυχτερινή ζωή στο
Τόκιο είναι κάτι περισσότερο από παμπ και
κλάμπ. Είναι όλα τα παραπάνω και ακόμη
περισσότερα.

