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Τα θαύμαηα ηηρ Ιαπωνίαρ – Χιποζίμα 
Οζάκα – Κςόηι – Νάπα – Χιποζίμα – Χακόνε - Τόκιο 

 

Έλα αραλέο λεζησηηθό ζύκπιεγκα, πνπ ζα κπνξνύζε λα ήηαλ θαη έλαο δηαθνξεηηθόο 
πιαλήηεο. Σε έλα θόζκν πνπ γίλεηαη όιν θαη πην ίδηνο, εηδηθά ζηηο πόιεηο, ε Ιαπσλία 

απνηειεί ηε κεγάιε εμαίξεζε. Ακηγήο πιεζπζκηαθά, κε θνηλή γηα όινπο απζηεξή παηδεία 
θαη θνπιηνύξα, έρεη κηα ζπκπαγή εηθόλα αλζξώπσλ, πνπ άιινηε ζε πεξηθιείεη αζθπθηηθά, 

θαη άιινηε ζε εθπιήζζεη κε ηελ επγέλεηα, ηελ ηάμε, θαη ηελ πεηζαξρία ηνπ. Κάζεηεο πόιεηο, 
δαηδαιώδε θηίξηα, αιιά θαη άςνγε, κε θόπν πξνζεγκέλε θύζε, πνπ ιαηξεύεηαη ζαλ 
ζεόηεηα - εηδηθά ηα ζαββαηνθύξηαθα, θαη εηδηθά από ην πνιύρξσκν πιήζνο ησλ θαηά ηα 

άιια νκνηόκνξθσλ ηηο θαζεκεξηλέο ππαιιήισλ γξαθείνπ. Χώξα νξεηλή, κε πνιύ ιίγν 
θαιιηεξγήζηκν ρώξν αλαινγηθά κε ηνλ κεγάιν πιεζπζκό ηεο, έρεη πςειόηαηεο ηηκέο γεο 

θαη θαηνηθίαο. Τν ίδην όκσο αθξηβέο είλαη θαη νη πξνζσπηθέο ζρέζεηο, πνπ ηα ηειεπηαία 
ρξόληα βξίζθνληαη ρακειά ζηνλ θαηάινγν πξνηεξαηνηήησλ ησλ λέσλ, αθήλνληαο ηελ 
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαξηέξα λα ηεξκαηίδνπλ πξώηεο. 

 

Ππόγπαμμα Εκδπομήρ 

 
1η ημέπα: Αθήνα - Οζάκα 

Σπλάληεζε ζην αεξνδξόκην, γλσξηκία κε ηελ ηαμηδησηηθή νκάδα, θαη πηήζε γηα ηελ Οζάθα 
κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. Οη δύν κεγαιύηεξεο πύιεο εηζόδνπ επηζθεπηώλ ζηελ Ηαπσλία, 

είλαη ε πεξηνρή ηνπ Τόθπν πνπ ηελ εμππεξεηνύλ ηα αεξνδξόκηα Haneda θαη Narita (από 
όπνπ θαη ζα αλαρσξήζνπκε), θαη ε πεξηνρή ηεο Οζάθα πνπ ηελ εμππεξεηνύλ ηα 
αεξνδξόκηα Osaka θαη Kansai. Όια ηα αεξνδξόκηα ζηε ρώξα είλαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κε 

θξαηηθό έιεγρν, θαη αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο πξνζθέξνληαο όιν θαη θαιύηεξεο 
ππεξεζίεο, γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ ηαμηδησηώλ! 

 
 
 

 



2η ημέπα: Οζάκα - Κςόηο 
Άθημε ζην Kansai, ζην κεγαιύηεξν αεξνδξόκην ηεο πεξηνρήο ηνπ θόιπνπ ηεο Οζάθα. 

Πξόθεηηαη γηα έλα ηερλεηό λεζί 4,0X2,5 ρικ. κε 2 αεξνδηαδξόκνπο θαη έλα θνπηνπξηζηηθό 
ηέξκηλαι, πνπ θαηαζθεπάζηεθε κέζα ζηε ζάιαζζα γηα λα κελ ελνριεί κε ηελ 24σξε 
ιεηηνπξγία ηνπ ηελ γύξσ ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή. Έλα ηεξάζηην έξγν, ρσκαηνπξγηθό, 

νηθνδνκηθό θαη ηερλνινγηθό, πνπ έδσζε ηελ ηερλνγλσζία από ην 1990 θαη κεηά, γηα ηελ 
θαηαζθεπή θαη άιισλ λεζηώλ-αεξνδξνκίσλ αλά ηνλ θόζκν. Μεηαθνξά ζην γεηηνληθό 

Θπόην, θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. 
 
3η ημέπα: Κςόηο (Ξενάγηζη) – Τελεηή Τζαγιού - Κςόηο 

Ζ πεξηήγεζή καο ζην αλεπαλάιεπην Θπόην ζα μεθηλήζεη από ηνλ λαό Θηγηνκίηδνπ. Μαδί κε 
ηνπο θαηνίθνπο - πξνζθπλεηέο ηεο πόιεο πνπ ζπλεζίδνπλ λα εμαγλίδνληαη κε ην θαζαξό 

λεξό ηεο πεγήο Θηγηνκίηδνπ, ζα αλεβνύκε ην κηθξό ιόθν πνπ ζα καο θέξεη ζην λαό κε ην 
άγαικα ηεο ζεάο ηνπ Διένπο Θαλόλ κε ηα 11 θεθάιηα. O λαόο Kodaiji είλαη από ηνπο πην 
γλσζηνύο ηεο βνπδηζηηθήο ζρνιήο ηνπ Εελ ζηελ πεξηνρή, θαη εθεί ζα απνιαύζνπκε ηελ 

ηειεηή ηζαγηνύ πξνο ηηκή καο. Ζ πξνζθνξά ηζαγηνύ πξνο ηνπο επηζθέπηεο, κε 
ζπγθεθξηκέλν πξσηόθνιν θαη αξγή πξνεηνηκαζία, ήηαλ θαη είλαη ν θιαζηθόο ηξόπνο λα 

δείμεη θαλείο ηελ εύλνηα ηνπ πξνο ηνπο θαιεζκέλνπο ηνπ. Σηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ηνλ 
κεγαινπξεπή Ναό Σαληδνπζαλγθέλην, ζηνλ νπνίν θηινμελνύληαη ζε ζεηξέο 1000 αγάικαηα 
ηεο Θεάο Θαλόλ, θαη πξνζηαηεύνληαη από ηξνκεξά αγάικαηα δαηκόλσλ θαη ηλδνπηζηηθώλ 

ζενηήησλ. Σπλερίδνληαο ηελ πεξηήγεζή καο ζα δνύκε ην πεξίθεκν Χξπζό Πεξίπηεξν, 
θαιπκκέλν πιήξσο από θύιια ρξπζνύ, κε εληππσζηαθνύο θήπνπο λα ην πεξηηξηγπξίδνπλ. 

Τν ηζάη εηζήρζε από ηελ Θίλα ηνλ 8ν αηώλα θαη ην εθηηκνύζαλ γηα ηηο ηακαηηθέο ηνπ 
ηδηόηεηεο. Οη επγελείο άξρηζαλ λα ην πίλνπλ ζηηο πνιπηειείο γηνξηέο ηνπο θαη αξγόηεξα ν 
Μνπξάθν Σνύθν αλέπηπμε ηηο πλεπκαηηθέο πιεπξέο ηνπ εζίκνπ πνπ πηνζεηήζεθαλ από ηνπο 

Σακνπξάη. Τν ζεκείν ηειεηήο (ηζάηζη), όπνπ πξνζθέξεηαη ιεπηναιεζκέλν ηζάη (κάηζα) 
από ηνλ νηθνδεζπόηε ζηνπο ιίγνπο θαιεζκέλνπο, είλαη κηα κνλαδηθή πνιύηηκε 

ζηηγκή.Τέινο, έλα κεγαιεηώδεο ζπγθξόηεκα απνηειεί ην Θάζηξν Νίηδν, ην νπνίν θεκίδεηαη 
γηα ηελ ππέξνρε εζσηεξηθή ηνπ δηαθόζκεζε θαη ηα ιεγόκελα «παηώκαηα αεδνληνύ», 

θαηαζθεπαζκέλα έηζη ώζηε λα «θειαεδνύλ» όηαλ θάπνηνο πεξπαηνύζε πάλσ ηνπο 
(γλσζηνπνηώληαο ηαπηόρξνλα ηελ παξνπζία ηνπ). Τν απόγεπκα ζα κεηαβνύκε ζηε 
ζπλνηθία ησλ γθετζώλ Γθηόλ, όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία όρη κόλν λα πεξπαηήζνπκε ζην 

παιαηόηεξν θνκκάηη ηεο πόιεο κε ηα δηάζεκα «νηζαγηά» (ηετνπνηεία), αιιά θαη λα 
παξαθνινπζήζνπκε ζην νκόλπκν ζέαηξν κία παξάζηαζε pot puri, κε αληηθείκελν ηε 

κνπζηθή, ην ζέαηξν, ην ρνξό θαη ηελ θαζεκεξηλή θνπιηνύξα ηνπ ηαπσληθνύ ιανύ. 
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Τν βξάδπ, αλαρώξεζε γηα δείπλν, επηζηξνθή θαη 
δηαλπθηέξεπζε. 

 
4η ημέπα: Κςόηο – Νάπα – Δάζορ από μπαμπoύ - Κςόηο 

Σήκεξα ζα κεηαβνύκε ζηελ ηεξή πόιε ηεο Nara, ηελ πξώηε πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο. Δδώ 
γελλήζεθε ε Ηθεκπάλα, ε ηέρλε ησλ ινπινπδηώλ θαη ην κειόδξακα «Νν». “Μόλν αθνύ δεη 
θάπνηνο ηε Νάξα ηνπ επηηξέπεηαη λα πεζάλεη”, ιέλε νη Ηάπσλεο γηα ηελ πόιε πνπ θηινμελεί 

ην κεγαιύηεξν κπξνύληδηλν άγαικα ηνπ Βνύδα ζηνλ θόζκν, ύςνπο 16 κέηξσλ θαη βάξνπο 
550 ηόλσλ. Σύκβνιν εηξήλεο ηα ρίιηα εμεκεξσκέλα ειάθηα πνπ πεξηθέξνληαη ειεύζεξα 

ζην Πάξθν ηεο πόιεο, γύξσ από ην λαό Todaiji πνπ ζα επηζθεθηνύκε ζηε ζπλέρεηα. Σην 
κεγάιν ζπγθξόηεκα θπξηαξρεί ην πεξίπηεξν πνπ ζηεγάδεη ην άγαικα ηνπ Βνύδα 
(Νηατκπνπηζνπληέλ), πνπ γηα ηε ρύηεπζε ηνπ ρξεηάζηεθαλ εθαηνληάδεο ηόλνη ιησκέλνπ 

κπξνύληδνπ, πδξάξγπξνπ θαη θπηηθνύ θεξηνύ. Έρεηε πεξπαηήζεη πνηέ κέζα ζε έλα 
νιόθιεξν δάζνο από κπακπνύ; Δδώ ζα έρεηε απηή ηε ζπάληα επθαηξία, ζε κηα πξσηόηππε 

θαη εληππσζηαθή πεξηήγεζε πνπ πξώην ην γξαθείν καο εηζήγαγε ζην πξόγξακκά ηνπ.  Οη 
Ηάπσλεο έρνπλ κηα καθξά ηζηνξία κε ην κπακπνύ, κέζα από κύζνπο θαη ζξύινπο, 



ζπλδένληαο κεηαθνξηθά ηε δύλακε ελόο άλδξα κε απηό ην θπηό. Ωζηόζν, δελ έρνπκε 
ζπρλά ηελ επθαηξία λα δνύκε δάζε κπακπνύ ζηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε πνπ κεγαιώλνπλ 

ηόζν ςειά θαη ρνληξά, όπσο ζπκβαίλεη εδώ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν θαη 
δηαλπθηέξεπζε. 
 

5η ημέπα: Κςόηο – Οζάκα - Χιποζίμα 
Μεηά ην πξσηλό καο αλαρσξνύκε γηα ηελ Οζάθα. Αλ ην Θπόην είλαη ε πνιηηηζηηθή 

πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο, ε Οζάθα είλαη ε εκπνξηθή, Δίλαη ε ηξίηε κεγαιύηεξε πόιε ηεο 
Ηαπσλίαο, κηα κεγάιε βηνκεραληθή θαη εκπνξηθή πόιε, κε ζπλαξπαζηηθή κεηακνληέξλα 
αξρηηεθηνληθή, θνπηνπξηζηηθνύο ρώξνπο δηαβίσζεο, γθαιεξί, έληνλε λπρηεξηλή δσή θαη 

καγεπηηθή θνπδίλα. Οη Γηαπσλέδνη ιέλε πσο «ε Οζάθα είλαη ε πόιε γηα λα βγάιεηο ιεθηά, 
ην Θπόην γηα λα ςσλίζεηο θαη ην Τόθην γηα λα δηαζθεδάζεηο». Θα δνύκε ην Θάζηξν ηεο 

Οζάθα πνπ έρηηζε ν Χηληεγηόζη Τνγηνηόκη ην 1586 (ην ζεκεξηλό είλαη αληίγξαθν ηνπ 
απζεληηθνύ) κε κεζαησληθά εθζέκαηα θαη πνιεκηθέο ζηνιέο ησλ ζακνπξάη ηεο επνρήο.  
Σηελ ζπλέρεηα κεηαθνξά ζηνλ ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό απ’ όπνπ ζα πάξνπκε ην ηξαίλν-

βνιίδα γηα ηελ Χηξνζίκα. Θαηά ηελ άθημε καο ζα πεξάζνπκε κε θεξηκπόη ζην λεζάθη 
Μηγηαηδίκα, «ην λεζί ηνπ λεξνύ», όπνπ ζα επηζθεθηνύκε ην ίζσο πην γξαθηθό αμηνζέαην 

ηεο Ηαπσλίαο, ην θεκηζκέλν ζηληντζηηθό ηεξό Ηηζνπθνπζίκα, ε πύιε Τόξη ηνπ νπνίνπ 
κνηάδεη λα αησξείηαη ζην λεξό. Απηό ην ζηληντζηηθό ηεξό, πνπ αξρηθά ρηίζηεθε ηνλ 6ν αηώλα 
θαη ζηε ζπλέρεηα δηακνξθώζεθε ζηε ζεκεξηλή ηνπ ζέζε ην 1168 από ηνλ Τάηξα λν 

Θηγηνκόξη, πεξηιακβάλεη θαη ηελ 28 κέηξσλ πεληαώξνθε παγόδα πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 
1407. Ακέηξεηνη επηζθέπηεο ληόπηνη θαη μέλνη θαηαθιύδνπλ ην λαό θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

γξαθηθό δξόκν κε ηα δεθάδεο θαηαζηήκαηα κε ηα θνκςά ρεηξνηερλήκαηα θαη ηα λόζηηκα 
γιπθά! Δπηζηξέθνπκε ζηελ Χηξνζίκα γηα λα δηαζρίζνπκε ηνπο δξόκνπο ηεο κνληέξλαο 
πόιεο πνπ αξηζκεί ελάκηζη εθαηνκκύξην θαηνίθνπο. Γύζθνια κπνξεί θάπνηνο λα δηαθξίλεη 

ηε κεγάιε θαηαζηξνθή πνπ ππέζηε από ηελ πξώηε αηνκηθή βόκβα ζηηο 8.15΄ ην πξσί ηεο  
6εο Απγνύζηνπ ηνπ 1945, γεγνλόο πνπ ζπγθιόληζε ηελ αλζξσπόηεηα θαη εμαθνινπζεί λα 

ζπγθινλίδεη ηηο θαξδηέο ησλ ρηιηάδσλ επηζθεπηώλ ζην Πάξθν ηνπ Μλεκείνπ Δηξήλεο, ην 
νπνίν θαη επηζθεπηόκαζηε. Ο Θόινο ηνπ Μλεκείνπ ηεο Αηνκηθήο Βόκβαο, ε Φιόγα ηεο 

Δηξήλεο πνπ δελ ζα ζβήζεη όζν ππάξρνπλ ππξεληθά ζηε Γε, ν Τύκβνο κε ηηο ζηάρηεο ησλ 
ρηιηάδσλ αλζξώπσλ, ην Μλεκείν Δηξήλεο ησλ Παηδηώλ κε ηνπο ρηιηάδεο ράξηηλνπο 
γεξαλνύο θαη θπξίσο ην Μνπζείν κε ηα ληνθνπκέληα ηεο θαηαζηξνθήο, θάζε έλα από απηά 

έρεη λα δηεγεζεί ην δηθό ηνπ δξάκα. Αθνινπζεί ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν 
θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
6η ημέπα: Χιποζίμα - Χακόνε 
Δπηβίβαζε ζην δηάζεκν ηξέλν-βνιίδα κέρξη ην Θπόην. Τα γξήγνξα ηξέλα είλαη ν πην 

δεκνθηιήο ηξόπνο κεηαθίλεζεο ζηε ρώξα, καθξάλ πεξηζζόηεξν από ηα αεξνπιάλα. 
Ήζπρα, αζθαιή, αηζζεηηθά άςνγα, θαη αθξηβή, κε κέζσ ρξόλν θαζπζηέξεζεο ηα 15 

δεπηεξόιεπηα (!). Από ην ζηαζκό ηνπ Θπόην, ζα κεηαβνύκε κε πνύικαλ ζηελ Odawara θαη 
κεηά ζην ζέξεηξν Hakone, ζηνπο πξόπνδεο ηνπ όξνπο Fuji, γλσζηό εμαηηίαο ησλ ζεξκώλ 
πεγώλ ηνπ. Θα θάλνπκε πξώηα κηα ζύληνκε θξνπαδηέξα ζηε ιίκλε Άζη, θαη ζα νδεγεζνύκε 

ζηε βάζε ηνπ ηειεθεξίθ πνπ ζα καο αλεβάζεη ζηελ πεξίθεκε Θνηιάδα ηνπ Βξαζκνύ, ή 
Ογνπαθνπληάλη. Δθεί ε γεσζεξκηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη έληνλε, θαη αλάινγα κε ηελ 

έληαζε ηεο επηηξέπεηαη ή απαγνξεύεηαη από ηηο αξρέο ε είζνδνο ησλ επηζθεπηώλ. Θα 
ζαπκάζνπκε ηε ζέα, θαη κε ην πνύικαλ καο ζα ζπλερίζνπκε ζηελ πεξηνρή ηνπ Όζηλν 
Χαθάη. Δίλαη κηα πεξηνρή κε θπζηθέο πεγέο θαη κηθξέο ιίκλεο, πξνεξρόκελεο από ηνπο 

πάγνπο ησλ βνπλώλ πνπ ιηώλνπλ. Τν λεξό πεξλώληαο κέζα από ηνπο πνξώδεηο βξάρνπο, 
θαηαιήγεη κεηά από πνιιά ρξόληα ζηηο ιίκλεο ηνπ γξαθηθνύ απηνύ ρσξηνύ, καδί κε 

ζξύινπο αηώληαο λεόηεηαο γηα όπνηνλ πηεη λεξό από απηέο. Δθεί είλαη θαη ην θαιύηεξν 
ζεκείν ζέαζεο ηνπ όξνπο Φνύηδη, αξθεί ν θαηξόο λα ην επηηξέπεη, ώζηε ηα ζύλλεθα λα κελ 



θαιύπηνπλ ηνλ ηέιεην θώλν ηνπ ηεξνύ βνπλνύ ησλ Ηαπώλσλ. Μέρξη πξηλ εθαηό ρξόληα 
ήηαλ άβαην, θαη ην αλέβαηλαλ κόλν ηεξείο θαη πξνζθπλεηέο, ήηαλ δε απαγνξεπηηθό γηα ηηο 

γπλαίθεο κέρξη ην 1872. Οη απηόρζνλεο Ατλνύ ήηαλ νη πξώηνη πνπ νλόκαζαλ ην όξνο απηό 
Φνύηδη, δίλνληάο ηνπ ην όλνκα ηεο ζεάο ηεο θσηηάο Φνύηζη. Oη κεηαγελέζηεξνη Ηάπσλεο 
δηαηήξεζαλ ηόζν ην όλνκα, όζν θαη ηνλ ηεξό ραξαθηήξα ηνπ βνπλνύ. Απνηειεί δε ηελ 

αγαπεκέλε εθδξνκή όισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πξσηεύνπζαο. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο 
ζην Χαθόλε, ηαθηνπνίεζε θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
7η ημέπα: Χακόνε - Τόκιο 
Αλαρσξνύκε ζήκεξα από ην Χαθόλε κε πξννξηζκό καο ην Τόθην. Τν 1603 ην ςαξνρώξη 

Έλην ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Σνύκηληα-γθάνπα αληηθαηέζηεζε ην Θπόην σο πξσηεύνπζα 
ηεο ρώξαο θαη κέρξη ην 18ν αηώλα είρε ήδε εμειηρζεί ζηε κεγαιύηεξε πόιε ηνπ θόζκνπ. 

Πόιε ησλ κεγάισλ αληηζέζεσλ θαη ηεο πινύζηαο παξάδνζεο, κηα πόιε - αίληγκα, έλαο 
πξαγκαηηθόο γξίθνο. Πόιε ηνπ ζνύκν, ησλ ζακνπξάη, ησλ γθετζώλ, ησλ ζνύζη, ηεο 
ηερλνινγίαο θαη ηνπ θαηαλαισηηζκνύ. Μνληέξλα πόιε, κε άπεηξνπο νπξαλνμύζηεο, 

ηιηγγηώδεηο ξπζκνύο θαη κε ζήκα θαηαηεζέλ ηνλ ζπλσζηηζκό. Οη «πξνσζεηέο» είλαη έλα 
παγθνζκίσο κνλαδηθό θαη πξσηόηππν επάγγεικα: ππάιιεινη κε ιεπθά γάληηα έρνπλ 

θαζήθνλ λα ζπξώρλνπλ ηνπο επηβάηεο ησλ ππεξθνξησκέλσλ βαγνληώλ ηνπ κεηξό, ώζηε 
λα θιείλνπλ νη πόξηεο θαη λα ζπλερίδνληαη ηα δξνκνιόγηα! Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν καο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
8η ημέπα: Τόκιο – Νίκκο (Κεγκόν) - Τόκιο 

Σήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ ηεξή πόιε ηνπ Νίθθν. Φηάλνληαο ζα 
δηαζρίζνπκε ηελ ηνμσηή θαη θαηαθόθθηλε γέθπξα Σηλ-θηό (Ηεξή Γέθπξα) πάλσ από ηνλ 
πνηακό Νηατγία, θαη αλεθνξίδνληαο ζα επηζθεθηνύκε ην ηεξό Τόζν-γθνπ κε ηα 

πνιπηειέζηαηα θαη πεξίηερλα δηαθνζκεκέλα θηίζκαηα. Γεθάδεο πέηξηλα θαλάξηα νδεγνύλ 
ζηελ θύξηα πύιε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, αιιά θαη ηνπ καπζσιείνπ ηνπ shogun Tokugawa 

Ieyasu. Ζ Παγόδα, ν Ηεξόο Σηάβινο, νη Ηεξέο Απνζήθεο, ν Πύξγνο ηνπ Τπκπάλνπ, ην 
εζσηεξηθό ηεξό Χόληελ ζα καο εληππσζηάζνπλ. Σηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηνπο 

θαηαξξξάθηεο Θεγθόλ, όπνπ ζα αλέβνπκε κε ρξήζε αζαλζέξ. Δπηζηξνθή ζην Τόθην. Τν 
βξάδπ καο επηθπιάζζεη κηα έθπιεμε! Αλαρώξεζε γηα δείπλν κε παξαδνζηαθό θαγεηό, ην 
“Σνπθηγηάθη”! κεηά ην δείπλν επηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
9η ημέπα: Τόκιο (1η ξενάγηζη) 

Μεηά ην πξσηλό ζην μελνδνρείν καο, μεθηλάκε γηα ηελ πξώηε καο μελάγεζε ζην Τόθην. Ζ 
μελάγεζή καο μεθηλάεη από ηνλ κεγαιύηεξν ηόπν ιαηξείαο ζηελ ηαπσληθή πξσηεύνπζα, ην 
ζηληντζηηθό Ηεξό Μετηδί Τδηλγθνύ. Δίλαη ην κλεκείν πνπ έζηεζε ε Ηαπσλία εηο κλήκελ ηνπ 

απηνθξάηνξα Μετηδί (1852-1912), ζηα ρξόληα εμνπζίαο ηνπ νπνίνπ έγηλε ην θαζνξηζηηθό 
πέξαζκα από ηε θενπδαξρία ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο Ηαπσλίαο. Δδώ αλαπαύεηαη ν 

απηνθξάηνξαο, όπσο θαη ε ζύδπγόο ηνπ Σνθέλ, ελώ δίπια αθξηβώο ζην ζπγθξόηεκα 
απιώλεηαη έλαο ππέξνρνο θήπνο (δώξν ηνπ Μετηδί ζηε Σνθέλ), πνπ νδεγεί ζε έλα 
ξνκαληηθό ηετνπνηείν ζηε ιίκλε κε ηα λνύθαξα. Αμίδεη λα ζθεθηείηε πσο θάζε 

Πξσηνρξνληά 3 εθαηνκκύξηα Ηάπσλεο έξρνληαη εδώ γηα λα εμαγληζηνύλ ελ όςεη ηεο λέαο 
ρξνληάο. Ζ πεξηήγεζή καο ζπλερίδεηαη ζηε ζπλνηθία Χαξαγηνύθνπ, κηα πεξηνρή κε έληνλν 

λεαληθό ραξαθηήξα από ηελ νπνία ζπρλά μεθηλνύλ ηάζεηο ζην θαγεηό θαη ην lifestyle πνπ 
ζηε ζπλέρεηα θαηαθηνύλ ην Τόθην θαη πνιιέο θνξέο νιόθιεξν ηνλ θόζκν, ελώ πην 
εθιεπηπζκέλε ζεσξείηαη ε γεηηνληθή ζπλνηθία Οκνηεζάλην, κε ηα κνδάηα θηίξηα, ηηο 

γθαιεξί θαη ηα γθνπξκέ εζηηαηόξηα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

 
 



10η ημέπα: Τόκιο (2η ξενάγηζη) 
Θαη ε ζεκεξηλή εκέξα είλαη εμ νινθιήξνπ αθηεξσκέλε ζην Τόθην. Ζ μελάγεζή καο μεθηλάεη 

από ην Sky Tree, έλαλ επηβιεηηθό πύξγν θαη καο δίλεη εμαηξεηηθή ζέα ηεο πόιεο. Σηε 
ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζνύκε ζηε ζπλνηθία ηεο Αζάθνπζα. Δδώ ζα δνύκε ηνλ Ναό Σέλζν-ηδη, 
γλσζηόο θαη σο Αζάθνπζα Θαλόλ θαζώο εδώ θπιάζζεηαη ην αγαικαηίδην ηεο ζεάο Θαλόλ: 

αληηθξίδνληάο ην απνξεί θαλείο πόζν θαηξό κπνξεί λα πέξαζε ην αγαικαηάθη απηό ζηε 
ζάιαζζα πξηλ ην ςαξέςνπλ ηπραία δπν ςαξάδεο ην καθξηλό έηνο 628. Θα έρνπκε έπεηηα 

ρξόλν γηα λα πεξπαηήζνπκε ην δξνκάθη Ναθακίζε-ληόξη, αλάκεζα ζε δεθάδεο γξαθηθά 
καγαδάθηα κε πάγθνπο όπνπ βξίζθεη θαλείο ηα πάληα: εληππσζηαθά θηκνλό, ζπαζηά 
ζακνπξάη, κάζθεο ηνπ παξαδνζηαθνύ ζεάηξνπ Νν, ρεηξνηερλίεο, ζνπβελίξ, παξαδνζηαθέο 

γηαπσλέδηθεο ιηρνπδηέο θαη ηόζα άιια. Σεηξά ζηελ μελάγεζή καο παίξλεη ην Δζληθό 
Μνπζείν ηνπ Τόθην, ην κεγαιύηεξν θαη παιαηόηεξν ηεο ρώξαο. Πξόθεηηαη γηα έλα 

ζύκπιεγκα θηηξίσλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ πεξίθεκνπ πάξθνπ Οπέλν, ζηελ 
πεξηνρή Taito, πνπ ιεηηνπξγεί σο κνπζείν από ην 1872 θαη πξνζθέξεη έλα αιεζηλό ηαμίδη 
ζην πνιπηάξαρν παξειζόλ ηεο Ηαπσλίαο κέζα από 110.000 εθζέκαηα, από ηελ αξραηόηεηα 

κέρξη θαη ην ζήκεξα. Τν ζθεληθό αιιάδεη εληειώο ζηελ ακέζσο επόκελε ζηάζε καο, ζηε 
ζπλνηθία Αθηρακπάξα, ε «ςεθηαθή» γεηηνληά ηνπ Τόθην, όπνπ ακέηξεηα θαηαζηήκαηα 

πσινύλ όισλ ησλ εηδώλ ηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, όπσο θαη ζηε Γθίλδα, ηελ πεξίθεκε 
ζπλνηθία-εκπνξηθό θέληξν ηεο ηαπσληθήο πξσηεύνπζαο, κε ηα πνιπηειή θαηαζηήκαηα, ηα 
εζηηαηόξηα θαη ηα ζύγρξνλα θαθέ. Δίλαη αλακθηζβήηεηα ε πην high-tech πεξηνρή ηεο 

πόιεο, όπσο απνδεηθλύνπλ θαη ηα show rooms ηεο Nissan θαη ηεο Sony. Απηόο είλαη επίζεο 
θαη έλαο εμαηξεηηθόο ηξόπνο γηα λα δνύκε ην ζύγρξνλν Τόθην! Σηε ζπλέρεηα εξρόκαζηε 

ζηελ πην αθξηβή ζπλνηθία ηνπ Τόθην θαη νιόθιεξεο ηεο Ηαπσλίαο: ζσζηά καληέςαηε, είλαη 
ε πεξηνρή όπνπ βξίζθεηαη ην Απηνθξαηνξηθό Παιάηη ην νπνίν θαη ζα ζαπκάζνπκε 
εμσηεξηθά. Ζ απηνθξαηνξηθή νηθνγέλεηα ηεο ρώξαο, πνπ ραίξεη κεγάιεο εθηίκεζεο από 

ηνπο Ηάπσλεο, αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ αλαθηόξνπ κόλν θάζε Πξσηνρξνληά γηα λα δερηεί θαη 
λα ραηξεηίζεη ηνπο πνιίηεο. Θα πεξάζνπκε από ηνλ Σηαζκό ηνπ Τόθην, έλαλ ηεξάζηην 

ζπγθνηλσληαθό θόκβν, από όπνπ μεθηλνύλ θαη ηα παγθνζκίνπ θήκεο ηξέλα-βνιίδεο. Τν ίδην 
ην θηίξην, γλσζηό σο θηίξην Μαξνπλνύηζη, έρεη αλαθαηληζηεί εθ βάζξσλ πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη απνιύησο έηνηκν γηα ηνπο επόκελνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2020 πνπ ζα 
θηινμελεζνύλ ζην Τόθην. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

11η ημέπα: Τόκιο – Καμακούπα – Πηήζη επιζηποθήρ 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ Θακαθνύξα, κία από ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θαη 

θαινδηαηεξεκέλεο κεζαησληθέο πόιεηο ηεο Ηαπσλίαο. Ζ πόιε ηδξύζεθε ην 1192 σο νρπξό 
ησλ Σακνπξάη θαη κέρξη ην 1333 ππήξμε πξσηεύνπζα ηεο Ηαπσλίαο. Ζ πεξηήγεζή καο ζηελ 
πόιε μεθηλά κε ην Ναό ηνπ Μεγάινπ Βνύδα, ην κπξνύληδηλν άγαικα ηνπ νπνίνπ έρεη ύςνο 

13 κέηξα θαη βάξνο 100 ηόλνπο. Δίλαη ην έλα από ηα δύν κεγαιύηεξα κπξνύληδηλα 
αγάικαηα ηνπ Βνύδα ζηελ Ηαπσλία - ην άιιν βξίζθεηαη ζηε Νάξα. Οη αλαινγίεο ηνπ 

αγάικαηνο απηνύ είλαη παξακνξθσκέλεο, έηζη ώζηε λα κνηάδεη ηζνξξνπεκέλνο ζε όζνπο 
βξίζθνληαη κπξνζηά ηνπ - απηή ε ρξήζε ηεο πξννπηηθήο ίζσο δειώλεη θάπνηα ειιεληθή 
επηξξνή κέζσ ηνπ «Γξόκνπ ηνπ Μεηαμηνύ». Σπλερίδνληαο ηελ πεξηήγεζή καο, ζα 

επηζθεθηνύκε ην Ναό ηεο Θεάο Θάλνλ, κε ππέξνρνπο θήπνπο, θαη ζέα πξνο ηηο παξαιίεο 
ηεο πόιεο. Πεγαίλνληαο πξνο ην θέληξν, ζα δνύκε ην ηεξό Χάηζηκαλ-γθνπ πάλσ ζην ιόθν 

- ηνπόζεκν γηα ηελ πόιε ηεο Θακαθνύξα, θαη ζα  πεξπαηήζνπκε ζην γξαθηθό δξνκάθη 
Θνκάηζη–ληόξη, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά παιηά καγαδάθηα, όπνπ ζα ππάξρεη ειεύζεξνο 
ρξόλνο γηα αγνξέο. Σηελ ζπλέρεηα αλαρσξνύκε γηα ηελ πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ, ζα 

απνιαύζνπκε ην ηειεπηαίν καο δείπλν, πξνηνύ αλαρσξήζνπκε γηα ην αεξνδξόκην ηνπ 
Τόθπν θαη ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο καο γηα ηελ Αζήλα 

 
12η ημέπα: Άθιξη ζηην Αθήνα 



Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο  

Aνασωπήζειρ Δίκλινο Επιβάπςνζη μονόκλινος 

24, 25/10, 18/11 2.790 € + 780 € 

 
 
Πεπιλαμβάνονηαι: 

 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ελδηάκεζν ζηαζκό  

 Ξελνδνρεία 4*  
 Ζκηδηαηξνθή (Δθηόο ηεο εκέξαο άθημεο)  
 Δπίζθεςε θαη δηαλπθηέξεπζε ζηε Χηξνζίκα.  

 Δπίζθεςε ζηελ Θακαθνύξα.  
 Δθδξνκή ζην Χαθόλε (Φνύηδη).  

 Δπίζθεςε ζην Tokyo National Museum.  
 «Τειεηή ηνπ ηζαγηνύ»  
 Δπίζθεςε ζην δάζνο από κπακπνύ ζην Θηόην.  

 Παξαδνζηαθό δείπλν «Σνπθηγηάθη» ζην Τόθην.  
 Μεηαθνξέο κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα πνύικαλ  

 Γύν (2) δηαδξνκέο κε ην ηξαίλν-βνιίδα  
 Ξελαγήζεηο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα  
 Τνπηθόο μελαγόο  

 Έιιελαο έκπεηξνο αξρεγόο  
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  

 Γσξεάλ ηαμηδησηηθόο νδεγόο-βηβιίν ζηα ειιεληθά  
 
Δεν πεπιλαμβάνονηαι: 

 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά & επηπιένλ 

παθέην αζθάιεηαο, ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα. Δπηπιένλ 
παθέην αζθάιεηαο (Αηπρήκαηνο, απώιεηαο απνζθεπώλ, δαπάλεο επαλαπαηξηζκνύ 

ιόγσ αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, δαπάλεο γηα έμνδα επέθηαζεο ηαμηδηνύ ιόγσ 
αηπρήκαηνο, δαπάλεο γηα έμνδα επίζθεςεο ζπγγελνύο ζην εμσηεξηθό, δαπάλεο γηα 
επείγνπζα επηζηξνθή ζηελ Διιάδα, απώιεηα ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ θαη έμηξα 

θαιύςεσλ όπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο, αζθάιεηα 
πξνθαηαβνιήο θ.α.). Εεηήζηε πιεξνθνξίεο από ην ηκήκα θξαηήζεσλ γηα ηελ αθξηβή 

πεξηγξαθή ησλ θαιύςεσλ, ην ύςνο γηα ηελ θάζε κηα θάιπςε, θαη ηνπο όξνπο ησλ 
θαιύςεσλ γηα απνθπγή παξεμεγήζεσλ: € 940 

 

Σημειώζειρ: 
 

 Τα δσκάηηα ζηα μελνδνρεία είλαη πνιύ κηθξόηεξα από ηα επξσπατθά standards. 
Θαιό ζα είλαη ην κέγεζνο ησλ απνζθεπώλ ζαο λα κελ είλαη κεγάιν. Γελ ζπληζηνύκε 
ηξίθιηλα δσκάηηα ιόγσ έιιεηςεο ρώξνπ. 

 
 

 
 
 

 



Πηήζειρ: 
 

Πηήζη Ημεπομηνία Διαδπομή Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

EK 210 24/10/2022 Αζήλα – Νηνπκπάη 18:05 23:35 

ΔΘ 316 25/10/2022 Νηνπκπάη – Οζάθα 03:00 17:15 

ΔΘ 319 03/11/2022 Τόθην – Νηνπκπάη 22:30 05:30+1 

ΔΘ 209 04/11/2022 Νηνπκπάη – Αζήλα 10:50 14:00 

 

Πηήζη Ημεπομηνία Διαδπομή Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

EK 210 25/10/2022 Αζήλα – Νηνπκπάη 18:05 23:35 

ΔΘ 316 26/10/2022 Νηνπκπάη – Οζάθα 03:00 17:15 

ΔΘ 319 04/11/2022 Τόθην – Νηνπκπάη 22:30 05:30+1 

ΔΘ 209 05/11/2022 Νηνπκπάη – Αζήλα 10:50 14:00 

 

Πηήζη Ημεπομηνία Διαδπομή Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

EK 210 18/11/2022 Αζήλα – Νηνπκπάη 17:55 00:20+1 

ΔΘ 316 19/11/2022 Νηνπκπάη – Οζάθα 03:05 17:05 

ΔΘ 319 28/11/2022 Τόθην – Νηνπκπάη 22:30 05:30+1 

ΔΘ 209 29/11/2022 Νηνπκπάη – Αζήλα 11:50 15:25 

 
 

 

 

 

 

  


