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Japonya Turu SE (Tokyo-Kyoto-H roş ma-Kobe)
01.06.2019'den t baren kalkışlı

5.090,00 USD
26.945,44 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Hızlı Tren
Setur Exclusive
Türkçe Rehberli
Vizesiz

1.Gün : İstanbul
Programımız, s z haval manındak buluşma noktamıza götürmek üzere verd ğ n z adrese gelecek özel aracınızın
ev n ze ulaşması le başlıyor. Atatürk Haval manı Dış Hatlar Term nal ’nde buluşarak, check- n şlemler n
tamamlanmasının ardından uçağımızı bekl yoruz.

2.Gün: İstanbul - Tokyo
Günün lk saatler nde Tokyo'ya hareket edeceğ z. Varışımızın ardından özel transfer aracımız le otel m ze transfer
oluyoruz. Uzun uçuşumuzun ardından d nlenmek ç n serbest zaman. Konaklama otel m zde.

3.Gün: Tokyo
Kahvaltımızın ardından şeh r turumuz ç n otel m zden hareket ed yoruz. Haçk Ko’nun h kayes n n yaşandığı
Sh buya’dan geçecek ardından İmparator Me j ’ye adanmış, Tokyo’nun en öneml tapınaklarından olan Me j Tapınağı
ve Tokyo’nun en y parkı olan Yoyog Parkı’nı gezecek ardından 200 mt’den fazla yüksekl ğ le Metropol tan B nası
görecekler m z arasında olacak. Öğle yemeğ m z turumuz sırasında alacağız. Özel transfer aracımız Asakusa Kannon
Tapınağı’na g deceğ z. Akşam yemeğ m z K ll B ll f lm n n meşhur restoran sahnes n n çek ld ğ restoranda alacağız.
Konaklama otel m zde.

4.Gün: Tokyo - Fuj Dağı - Hakone - Kyoto
Kahvaltının ardından otelden çıkış şlemler m z yaparak ayrılıyoruz. Bugün val zler m z tren yolculuklarında rahat
hareket edeb lmem z ç n özel otobüsümüz le Kyoto'ya gönder leceğ nden yanınıza gerekl eşyaları taşıyab leceğ n z
ufak b r çanta almanızı r ca ed yoruz. 2 saat sürecek key fl b r yolculukla, esk çağlardan ber Japon halkının kutsal
kabul ederek taptığı, 3.776 metre yüksekl ğ le Japonya’nın en yüksek dağı olan Kutsal Fuj ’ye g deceğ z. Bu görkeml
dağa yaklaşab leceğ m z en yakın noktaya ulaştıktan sonra 1,5 saat uzaklıktak Hakone’ye vararak öğle yemeğ m z
y yeceğ z. Sırada Ash Gölü’nde b r tekne gez s ve Hakone Shr ne' z yaret edecek Tor Kapısı'nı göreceğ z. Ardından
Odawara’ya geçerek, Kyoto’ya g tmek üzere hızlı trene b neceğ z. 2 saat sürecek tren yolculuğumuzun ardından
Kyoto’dayız. Varışımıza st naden geleneksel japon dansları eşl ğ nde akşam yemeğ m z almak üzere restoranımıza
g d yoruz. Yemeğ m z n ardından key fl b r yürüyüş turu yaparak otel m ze dönüyoruz. Konaklama otel m zde

5.Gün: Kyoto
Sabah kahvaltımızın ardından Kyoto şeh r turumuza başlıyoruz. Japonya’nın gelenekler ne en bağlı olduğu güzel ve
ruhan esk başkent Kyoto aynı zamanda halkın geleneksel kıyafetlerle dolaştığını göreb leceğ m z ender yerlerden
b r . Öğle yemeğ m z de alacağımız şeh r turumuzda, altında akan suyun kutsal olduğuna nanılan K yom zu
Tapınağı’nı, İç çe geçm ş b r kale, saray ve etraflarını saran muhteşem güzell ktek gen ş Japon bahçeler n çeren
N jo Kales kompleks , zen nancına göre nşa ed lm ş, altından yapılan K nkakuj Tapınağı ve UNESCO Dünya Kültür

M rası L stes ’nde yer alan, ç nde büyüley c b r Zen Bahçes bulunan Ryoanj Tapınağı’nı z yaret edecek ve geyşaların
(https://www.setur.com.tr)

bulunduğu G on Bölges 'nde key fl b r yürüyüş yapacağız. gezeceğ z. Burada dolaşırken alışver ş yapma mkânı da
bulacağız. Daha sonra d nlenmek ç n otel m ze dönüyoruz. Akşam yemeğ ve konaklama otel m zde.

6.Gün: Kyoto - Nara - H roş ma
Otelde yapacağımızın kahvaltımızın ardından otel m zden çıkış şlemler m z yapıyoruz. Bugün val zler m z tren
yolculuklarımızda rahat edeb lmen z ç n otobüsümüzle Tokyo’ya gönder leceğ nden yanınıza H rosh ma’da
kalacağımız 1 gün ç n gerekl eşyalarınızı el n zde taşıyab leceğ n z ufak b r çantayla yanınıza almanızı r ca ed yoruz.
Çıkış şlemler m z n ardından Japonya'nın esk başkentler nden b r olan ve aynı zamanda tar hte Japon
sanatlarının, el sanatlarının, edeb yatın, kültürün ve sanay n n beş ğ olan 1 saat mesafedek Nara’ya g deceğ z. Nara
Büyük Budası'nın bulunduğu Toda j Tapınağı’nı ve Büyük KasugaTapınağı’nı z yaret edeceğ z. Öğle yemeğ m z n
ardından Osaka tren stasyonuna transfer oluyoruz. Buradan dünyanın en hızlı trenler nden olan Sh nkansen’ler le 1
saat 30dk mesafedek H rosh ma’ya g d yoruz. Varışımıza st naden otel m ze transfer oluyoruz. Akşam yemeğ ve
konaklama otel m zde.

7. Gün: H rosh ma - M yaj ma - Kobe
Sabah kahvaltısının ardından, Japonlar ç n kutsal b r yer olan ve ülken n en güzel manzaralarından b r ne sah p
‘’Yüzen Tapınak’’ Tor ’y göreceğ m z M yaj ma Adası'na g deceğ z. Ardından nükleer bomba atılan lk şeh r olan
H roş ma’ya adanmış UNESCO Dünya Kültür M rası L stes ’ndek Barış Anıtı Parkı’nı gezeceğ z. Sonra H roş ma’ya ger
dönerek önce öğle yemeğ m z y yecek ve tren stasyonuna transfer olacağız. Hızlı tren le Kobe’ye hareket ed yoruz.
Varışımıza st naden akşam yemeğ m z alacağımız ve konaklama yapacağımız otel m ze g d yoruz.

8.Gün: Kobe - Osaka - Tokyo
Kahvaltımızın ardından Kobe şeh r turumuz esnasında Mer ken Parkı ve ç ndek Kobe Kules görecekler m z n
arasında olacak. Ardından Osaka’ya geç yoruz. Öğle yemeğ m z yerel restoranda alacağız. Turumuza devam
ed yoruz. Osaka Kales ’n gezecek ve Umeda Sky B nası’nın gözetleme kules nden şehr zleme fırsatımız olacak.
Akşam üzer hızlı tren m z le Tokya’ya geç yoruz. Varışımızın ardından Akşam yemeğ m z alacağımız restorana
g d yoruz. Yemeğ n b t mde otel m ze döneceğ z. Konaklama otel m zde.

9.Gün: Tokyo - İstanbul
Sabah kahvaltımızın ardından otelden çıkış şlemler m z yapıyoruz. Son gün yapacağımız turumuzda Japonların
yemek kültürüne yakından tanıklık edeceğ m z Balık Market olacak. Sonrasında G za Bölges n’de key fl b r
yürüyüşümüz olacak. Öğle yemeğ m z turumuz sırasında alıyoruz. Ardından tekne turumuzu yapacak ve
haval manına transfer olacağız ve haval manına yakın b r otelde akşam yemeğ m z alacağız. Ardından İstanbul’a
hareket edeceğ z.

10.Gün: İstanbul
Yen günüe uçakta g r yoruz. Sabah saatler nde İstanbul'a varıyoruz. Turumuz s ze önceden verm ş olduğunuz adrese
götürecek olan araç ve şoförünüzün s z transfer etmes le son buluyor.

Otel B lg ler
Keio Plaza Hotel Tokyo vb.
Hotel Nikko Princess Kyoto vb.
Ana Crowne Plaza Hiroşima vb.
Hotel Okura Kobe vb.

F yata Dah l Olan H zmetler

(https://www.setur.com.tr)

Türk Havayolları ile İstanbul – Tokyo – İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti ve havalimanı
vergileri
Tokyo’da 3 gece, 4* otelde konaklama
Kyoto’da 2 gece, 5* otelde konaklama
Hiroshima’da 1 gece, 4* otelde konaklama
Kobe'de 1 gece, 5* otelde konaklama
Odawara-Kyoto, Osaka-Hiroshima ve Hiroshima-Kobe, arası hızlı trenlerle ulaşım
Ev – alan – ev transferi de dahil olmak üzere programda belirtilen tüm transferler
Özel araç ile programda belirtilen tüm geziler ve giriş ücretleri
Geziler esnasında gezilecek müze ve ören yerleri ile diğer noktalara giriş ücretleri
Programda belirtilen tekne gezileri
Programda belirtilen 7 öğle ve 7 akşam yemeği
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti
Yurtdışı çıkış harcı
Seyahat sigortası

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Programda belirtilmeyen yemekler
Programda belirtilen yemekler sırasında alınacak içecekler
Fazla Bagaj ücreti
Kişisel harcamalar
Vize Ücreti

Öneml Notlar
Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.
***14 Yaşın altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.
Çipsiz pasaport (
yapamamaktadır.

eski

pasaport

)

sahibi

Türk

vatandaşları

Japonya'ya

vizesiz

giriş

Japonya çipli pasaportlardan vize istememektedir. Japonya tüm giriş yapan kişilerden girişte
parmak izi almaktadır.
Yurt dışına çıkarken havalimanında devlet tarafından istenebilecek belgeler için çalıştığınız kurum
ile irtibata geçmeniz tavsiye edilir. Bu konuda acentemizin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Tur rehberi program içeriği aynı kalmak şartıyla gelişen şartlara göre programda değişiklik
yapabilir.
Japonya’da ki otellerde üç kişilik odalarda konaklama imkanı bulunmamaktadır.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır. Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri
değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.

Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyid
(https://www.setur.com.tr)
edilmesi gerekmektedir.
Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Kesin otel ve havayolu bilgileri tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Ekstra bagaj taşıma
ücretleri misafirlere aittir.
Acentemiz, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları yeterli katılım
sağlanamaz ise gezi başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi kapsamındaki otel
isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
Kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programlarda
belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir.
Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da
turlar yapılmaz.
Ücretsiz eviniz – alan – eviniz transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun, Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.
Japonya’ya girişlerde Türk vatandaşlarına herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır.
Gezi boyunca musluk suyu içmemenizi yalnızca ilk kez sizin tarafınızdan açılacak şişe suyu
tüketmenizi öneriyoruz.
Uçuşlarımız direkt uçuş olup Narita yaklaşık 11 saat sürmektedir.
Para birimi Yen’dir . Yanınızda Amerikan Doları bulundurabilir ülkeye girişte ve çıkışta
bozdurabilirsiniz.
Türkiye ile her dört ülke arasında +7 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken seyahat
edeceğimiz ülkelerde saat 19.00.
Tüm cep telefonu operatörleri eğer telefonunuz uluslararası dolaşıma açıksa kullanılabilmektedir.
Ancak gezilecek bazı bölgelerde şebeke problemleri söz konusu olabilir.
Kolayca giyilip – çıkarılabilecek tişört, kısa ve uzun kollu gömlekler, pamuklu pantolonlar, şort,
rahat yürüyüş ayakkabıları, akşamları için bir mont almanızı öneririz. Bunun dışında; şapka,
güneş gözlüğü, güneş kremi, olası gürültüye karşı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi, video kamera
ve bunların şarj aletleri ve yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz.
Bölgede Uzakdoğu yemek kültürüne ait bir mutfak hakim. Sokak satıcılarından bir şey almamanızı
öneririz. Bunun yanında gideceğimiz restoranlar ve otellerde alacağımız yemeklerin damak
tadınıza uygunluğunu fark edeceksiniz.
Genelde 100 V kullanılıyor. Japonya’da İngiliz tipi üç pimli prizler kullanılmaktadır. Prizlerin
uymadığı yerlerde sorun yaşamamak için elektronik mağazalarında satılan üniversal fiş

adaptörlerinden alınabilir. Prizlerin örnekleri http://localti.me/tokyo-japan sitesinden görülebilir.
(https://www.setur.com.tr)
Adaptör getirmenizi öneririz.
Özellikle elektronik konusunda tam bir alışveriş cennetidir.Onun haricinde geleneksel kıyafetler ve
hediyelik eşyalar alınabilir.

Turun Artıları
Hiroşima Barış Anıtı parkında Atom Bombası saldırısında hayatını kaybedenleri anma ve felaketin
boyutlarını görme fırsatı yakalayacağız.
Eski Başkent Kyoto'da kendimizi Japon kültür ve tarihinin içinde hissedeceğiz.
Geyşa bölgesi Gion'da geyşa yaşam tarzını keşfedeceğiz.
Japon sanat, kültür ve sanayisini içinde barındıran Nara kentinde Japon kültür ve yaşantısının
tanığı olacağız.
Shinsanken hızlı trenleriyle ışık hızına rakip olacağız.
Muhteşem doğal güzelliğiyle Japonların kutsal mekanı Miyajima adasındaki "Yüzen Tapınak"

Sıkça Sorulan Sorular
Vize Bilgileri: Japonya çipli pasaportlardan vize istememektedir.Eğer eski pasaportunuzu
(Lacivert) kullanıyorsanız vize almanız gerekmektedir.Japonya tüm giriş yapan kişilerden girişte
parmak izi almaktadır.
Bu Tur Kimler İçin Uygun?
Farklı kültürleri tanımak isteyen gezginler için kaçırılmaması gereken bir gezi olmakla birlikte,
tempolu bir tur olduğu unutulmamalı, kendini dinç hisseden her gezgin için uygundur.
Para Birimi: Para birimi Yen’dir. Bu gezi için yanınıza USD almanızı ve bunun da küçük birimlerini
yanınızda bulundurmanızı öneriyoruz.
Uçuş Süreleri: İstanbul - Tokyo arası 11 saat 50dk'dır.
Saat Dilimi: Türkiye ile Japonya arasında +7 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken
Japonya'da saat 19.00.
Telefon Kullanımı: Tüm cep telefonu operatörleri eğer telefonunuz uluslararası dolaşıma açıksa
kullanılabilmektedir. Ancak gezilecek bazı bölgelerde şebeke problemleri söz konusu olabilir.
Gezi İçin Alınabilecek Kıyafet ve Gerekli Eşyalar: Yanınıza kolayca giyip çıkarabileceğiniz tişörtler,
kısa ve uzun kollu gömlekler, pamuklu pantolonlar, rahat yürüyüş ayakkabıları ve ince bir mont ya
da hırka almanızı öneririz. Yağmur ihtimaline karşı bir yağmurluk ve şemsiye de getirebilirsiniz.
Yemek Kültürü: Bölgede Uzakdoğu yemek kültürüne ait bir mutfak hakim. Sokak satıcılarından bir
şey almamanızı öneririz. Bunun yanında gideceğimiz restoranlar ve otellerde alacağımız
yemeklerin damak tadınıza uygunluğunu fark edeceksiniz.
Elektrik:
Genelde
100
V
kullanılıyor.
Japonya’da
İngiliz
tipi
üç
pimli
prizler
kullanılmaktadır.Prizlerin uymadığı yerlerde sorun yaşamamak için elektronik mağazalarında
satılan üniversal fiş adaptörlerinden alınabilir.
Alışveriş: Özellikle elektronik konusunda tam bir alışveriş cennetidir.Onun haricinde geleneksel
kıyafetler ve hediyelik eşyalar alınabilir.

Yerel H zmetler Hakkında Öneml B lg lend rme

Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.
(https://www.setur.com.tr)

Tokyo(3)-Kyoto(2)-H roş ma(1)-Kobe(1) 01-10 Haz ran / Türk Havayolları
Ç
Tar h
01.06.2019
09.06.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

5.090,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

5.090,00 USD

6.070,00 USD

Tokyo(3)-Kyoto(2)-H roş ma(1)-Kobe(1) 10-19 Ağustos / Türk Havayolları
Ç
Tar h
10.08.2019
18.08.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

5.090,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

5.090,00 USD

6.070,00 USD

