
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 



 
                                                                      
 
 

 
 
 
 ΠΤΗΣΕΙΣ 

Aναχωρήσεις: 
Κάθε μέρα 
 
 
 

Οι πτήσεις επιβεβαιώνονται κατά τη στιγμή της επικύρωσης της κράτησης 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΗΣΗΣ 

 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
(ΑΠΟ-ΠΡΟΣ) 

 
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 

EK 210 Αθήνα – Ντουμπάϊ 17:55 00:20 

EK 316 Ντουμπάϊ -Οσάκα 03:05 17:05 

EK 313 Τόκιο- Ντουμπάϊ 00:30 07:20 

EK 209 Ντουμπάϊ- Αθήνα 1150 15:25 

Σημειώσεις για τις πτήσεις  
H τιμή βασίζεσαι σε οικονομικό αεροπορικό ναύλο, που μπορεί να μην είναι διαθέσιμος την ημέρα της 
αναχώρησης, που επιθυμείτε. Γιαυτό το λόγο προτείνουμε να σχεδιάσετε έγκαιρα και να είστε 
ευέλικτοι σχετικά με την ημερομηνία πραγματοποίησης του ταξιδιού.  

 



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 
 

Ένα αχανές νησιωτικό σύμπλεγμα, που θα μπορούσε να ήταν και ένας διαφορετικός 
πλανήτης. Σε ένα κόσμο που γίνεται όλο και πιο ίδιος, ειδικά στις πόλεις, η Ιαπωνία 
αποτελεί τη μεγάλη εξαίρεση. Αμιγής πληθυσμιακά, με κοινή για όλους αυστηρή 
παιδεία και κουλτούρα, έχει μια συμπαγή εικόνα ανθρώπων, που άλλοτε σε περικλείει 
ασφυκτικά, και άλλοτε σε εκπλήσσει με την ευγένεια, την τάξη, και την πειθαρχία του. 
Κάθετες πόλεις, δαιδαλώδη κτίρια, αλλά και άψογη, με κόπο προσεγμένη φύση, που 
λατρεύεται σαν θεότητα - ειδικά τα σαββατοκύριακα, και ειδικά από το πολύχρωμο 
πλήθος των κατά τα άλλα ομοιόμορφων τις καθημερινές υπαλλήλων γραφείου. Χώρα 
ορεινή, με πολύ λίγο καλλιεργήσιμο χώρο αναλογικά με τον μεγάλο πληθυσμό της, έχει 
υψηλότατες τιμές γης και κατοικίας. Το ίδιο όμως ακριβές είναι και οι προσωπικές 
σχέσεις, που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται χαμηλά στον κατάλογο προτεραιοτήτων 
των νέων, αφήνοντας την εκπαίδευση και την καριέρα να τερματίζουν πρώτες.  
 
Η ιστορία της αναδύεται ανέγγιχτη μέσα από το χρόνο, είτε κοιτάξει κανείς ένα μεγάλο 
βουδιστικό ή σιντοϊστικό μνημείο, είτε τον ποδόγυρο ενός παραδοσιακά σύγχρονου 
κιμονό. Αϊκίντο, ικεμπάνα, οριγκάμι, ρέικι, σούμο, σαμουράι. Η Ιαπωνία δεν 
εντυπωσιάζει μόνο από το σύνολο, αλλά κυρίως από τις λεπτομέρειες. Αυτές την 
ξεχωρίζουν από τους ανταγωνιστές της, και αυτές είναι οι πρεσβευτές της ανά την 
υφήλιο, μέσω των θρυλικών καταναλωτικών και πολιτισμικών προϊόντων της. Η 
επίσκεψη σε αυτή τη χώρα είναι ένα ταξίδι παρατήρησης, και αναπόφευκτα σύγκρισης 
με τις πρακτικές του υπόλοιπου κόσμου. Οι κάτοικοι της είναι φοβεροί, κυριολεκτικά και 
μεταφορικά, για το πως διαχειρίζονται τη φύση τους, το ανθρώπινο δυναμικό τους, τα 
συναισθήματα τους, τα απορρίμματα, ή τις περιβαλλοντικές κρίσεις. Η Ιαπωνία θα σας 
μείνει αξέχαστη για πολλά χρόνια, και όχι μόνο επειδή ο ήλιος ανατέλλει πρώτα εκεί… 

 
  



Ξενοδοχεία: 
• Τόκυο: Hotel Metropolitan Ikebukuro 4* 

• Κυότο: Granva Hotel Kyoto 5* 

 

Τιμές: 
 

Περίπτωση 1η: Όλες οι υπηρεσίες πραγματοποιούνται μαζί με άλλους ταξιδιώτες 
Τιμή: 2500 € το άτομο σε δίκλινο, περιλαμβάνονται και οι φόροι 

 
Περίπτωση 2η : Ιδιωτικές υπηρεσίες μόνο για εσάς 
Ιδιωτικές ξεναγήσεις με προσωπικό αυτοκίνητο με  οδηγό - ξεναγό. Οι μεταφορές είναι ιδιωτικές, αλλά δεν έχουν 
τοπικό ξεναγό.  
Τιμή: 3400 € το άτομο σε δίκλινο, περιλαμβάνονται και οι φόροι 

 
Emirates 
H παραπάνω τιμή είναι βασισμένη σε ιδανικές πτήσεις με την Emirates που φτάνουν στην Οσάκα και επιστρέφουν από το Τόκυο.  

Qatar: Αφαιρέστε 100 € από τις παραπάνω τιμές 
Το ταξίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί με την Qatar, η οποία όμως δεν πετάει στην Οσάκα, οπότε θα χρειαστεί ένα εσωτερικό 
εισιτήριο με άλλη αεροπορική εταιρεία. Σε αυτήν την περίπτωση η τιμή του ταξιδιού είναι οικονομικότερη κατά περίπου 100€. 

Turkish: Αφαιρέστε  150 € από τις παραπάνω τιμές 
Το ταξίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί με την Turkish, η οποία όμως δεν πετάει στην Οσάκα, οπότε θα χρειαστεί ένα εσωτερικό 
εισιτήριο με άλλη αεροπορική εταιρεία. Σε αυτήν την περίπτωση η τιμή του ταξιδιού είναι οικονομικότερη κατά περίπου 150€. 

Aeroflot: Αφαιρέστε 200 € από τις παραπάνω τιμές 
Το ταξίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί με την Aeroflot, η οποία όμως δεν πετάει στην Οσάκα, οπότε θα χρειαστεί ένα εσωτερικό 
εισιτήριο με άλλη αεροπορική εταιρεία. Σε αυτήν την περίπτωση η τιμή του ταξιδιού είναι οικονομικότερη κατά περίπου 200€. 
 
Σημείωση  
Οι παραπάνω τιμές δεν ισχύουν τις περιόδους: Golden Week (29Apr. - 5May), Tokyo Olympics, Obon Week (13 - 15Aug), Autumn Leaf 
Season (10 -30 Nov.), New Years Holiday (31Dec - 3Jan), Cherry Blosoom Season (20Mar. -7Apr.) 
 

Αν σχεδιάζετε να ταξιδέψετε τις περιόδους αυτές θα πρέπει να μας ζητήσετε να κοστολογήσουμε εκ νέου το συγκεκριμένο 
ταξίδι. 
 

Περιλαμβάνονται όλες οι μεταφορές από και προς αεροδρόμια και ξενοδοχεία καθώς και προς τα αξιοθέατα που θα 
επισκεφθούμε στις ημερήσιες εκδρομές, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1η ημέρα: Αθήνα  – Οσάκα (Κανσάι) 
 

Πτήση για την Οσάκα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Οι δύο 
μεγαλύτερες πύλες εισόδου επισκεπτών στην Ιαπωνία, είναι 
η περιοχή του Τόκυο που την εξυπηρετούν τα αεροδρόμια 
Haneda και Narita (από όπου και θα αναχωρήσουμε), και η 
περιοχή της Οσάκα που την εξυπηρετούν τα αεροδρόμια 
Osaka και Kansai. Όλα τα αεροδρόμια στη χώρα είναι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις με κρατικό έλεγχο, και ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους προσφέροντας όλο και καλύτερες υπηρεσίες, 
για την προσέλκυση των ταξιδιωτών!  

 

2η ημέρα: Κανσάι – Κιότο  
 

Άφιξη στο Kansai, στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της 
περιοχής του κόλπου της Osaka. Πρόκειται για ένα 
τεχνητό νησί 4,0X2,5 χλμ. με 2 αεροδιαδρόμους και ένα 
φουτουριστικό τέρμιναλ, που κατασκευάστηκε μέσα 
στη θάλασσα για να μην ενοχλεί με την 24ωρη 
λειτουργία του την γύρω πυκνοκατοικημένη περιοχή. 
Ένα τεράστιο έργο, χωματουργικό, οικοδομικό και 
τεχνολογικό, που έδωσε την τεχνογνωσία από το 1990 
και μετά, για την κατασκευή και άλλων νησιών-
αεροδρομίων ανά τον κόσμο. Μεταφορά στο γειτονικό 
Κυότο, και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

 

 

 3η ημέρα: Κυότο – Νάρα – Δάσος από 
μπαμπού – Ναός Κιγιομίτζου  - Κυότο  

 
Σήμερα θα μεταβούμε στην ιερή πόλη της Nara, την 
πρώτη πρωτεύουσα της χώρας. Εδώ γεννήθηκε η 
Ικεμπάνα, η τέχνη των λουλουδιών και το μελόδραμα 
«Νο». “Μόνο αφού δει κάποιος τη Νάρα του επιτρέπεται 
να πεθάνει”, λένε οι Ιάπωνες για την πόλη που φιλοξενεί 
το μεγαλύτερο μπρούντζινο άγαλμα του Βούδα στον 
κόσμο, ύψους 16 μέτρων και βάρους 550 τόνων. 
Σύμβολο ειρήνης τα χίλια εξημερωμένα ελάφια που 
περιφέρονται ελεύθερα στο Πάρκο της πόλης, γύρω από 
το ναό Todaiji που θα επισκεφτούμε στη συνέχεια. Στο 
μεγάλο συγκρότημα κυριαρχεί το περίπτερο που 
στεγάζει το άγαλμα του Βούδα (Νταϊμπουτσουντέν), που 
για τη χύτευση του χρειάστηκαν εκατοντάδες τόνοι 
λιωμένου μπρούντζου, υδράργυρου και φυτικού κεριού. 
Έχετε περπατήσει ποτέ μέσα σε ένα ολόκληρο δάσος 
από μπαμπού; Εδώ θα έχετε αυτή τη σπάνια ευκαιρία, 
σε μια πρωτότυπη και εντυπωσιακή περιήγηση που 
πρώτο το Versus εισήγαγε στο πρόγραμμά του. Οι 
Ιάπωνες έχουν μια μακρά ιστορία με το μπαμπού, μέσα 
από μύθους και θρύλους, συνδέοντας μεταφορικά τη 
δύναμη ενός άνδρα με αυτό το φυτό. Ωστόσο, δεν 
έχουμε συχνά την ευκαιρία να δούμε δάση μπαμπού στη 
φυσική τους κατάσταση που μεγαλώνουν τόσο ψηλά και 
χοντρά, όπως συμβαίνει εδώ.  
Για τη συνέχειά στο επίκεντρό μας βρίσκεται ο ναός 
Κιγιομίτζου. Μαζί με τους κατοίκους - προσκυνητές της 
πόλης που συνηθίζουν να εξαγνίζονται με το καθαρό 
νερό της πηγής Κιγιομίτζου, θα ανεβούμε το μικρό λόφο 
που θα μας φέρει στο ναό με το άγαλμα της θεάς του 
Ελέους Κανόν με τα 11 κεφάλια. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

 

https://www.versustravel.eu/admin/programs_det.asp?pack_program_id=31142
https://www.versustravel.eu/admin/programs_det.asp?pack_program_id=31142
https://www.versustravel.eu/admin/programs_det.asp?pack_program_id=31142


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

5η ημέρα: Κυότο - Τόκυο ( Bullet train )  
 
Με τρένο βολίδα μεταφερόμαστε στην πρωτεύουσα της 
Ιαπωνίας. Το 1603 το ψαροχώρι Έντο στις όχθες του 
ποταμού Σούμινταγκάουα αντικατέστησε το Κυότο ως 
πρωτεύουσα της χώρας και μέχρι το 18ο αιώνα είχε ήδη 
εξελιχθεί στη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου. Πόλη των 
μεγάλων αντιθέσεων και της πλούσιας παράδοσης, μια 
πόλη - αίνιγμα, ένας πραγματικός γρίφος. Πόλη του 
σούμο, των σαμουράι, των γκεϊσών, των σούσι, της 
τεχνολογίας και του καταναλωτισμού. Μοντέρνα πόλη, με 
άπειρους ουρανοξύστες, ιλιγγιώδεις ρυθμούς και με σήμα 
κατατεθέν τον συνωστισμό. Οι «προωθητές» είναι ένα 
παγκοσμίως μοναδικό και πρωτότυπο επάγγελμα: 
υπάλληλοι με λευκά γάντια έχουν καθήκον να σπρώχνουν 
τους επιβάτες των υπερφορτωμένων βαγονιών του μετρό, 
ώστε να κλείνουν οι πόρτες και να συνεχίζονται τα 
δρομολόγια! Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  
  

6η ημέρα: Τόκιο – Νίκκο (Κεγκόν) – Τόκιο  
 
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την ιερή πόλη του 
Νίκκο. Φτάνοντας θα διασχίσουμε την τοξωτή και 
κατακόκκινη γέφυρα Σιν-κιό (Ιερή Γέφυρα) πάνω από τον 
ποταμό Νταϊγία, και ανηφορίζοντας θα επισκεφτούμε το 
ιερό Τόσο-γκου με τα πολυτελέστατα και περίτεχνα 
διακοσμημένα κτίσματα. Δεκάδες πέτρινα φανάρια 
οδηγούν στην κύρια πύλη του συγκροτήματος, αλλά και 
του μαυσωλείου του shogun Tokugawa Ieyasu. Η Παγόδα, 
ο Ιερός Στάβλος, οι Ιερές Αποθήκες, ο Πύργος του 
Τυμπάνου, το εσωτερικό ιερό Χόντεν θα μας 
εντυπωσιάσουν. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους 
καταρρράκτες Κεγκόν, όπου θα ανέβουμε με χρήση 
ασανσέρ. Επιστροφή στο Τόκιο.    

 

4η ημέρα: Ελεύθερη ημέρα στο Κιότο  
 

1. O ναός Kodaiji είναι από τους πιο γνωστούς της βουδιστικής 
σχολής του Ζεν στην περιοχή, και εκεί θα απολαύσουμε την 
τελετή τσαγιού προς τιμή μας. Η προσφορά τσαγιού προς τους 
επισκέπτες, με συγκεκριμένο πρωτόκολο και αργή προετοιμασία, 
ήταν και είναι ο κλασικός τρόπος να δείξει κανείς την εύνοια του 
προς τους καλεσμένους του. 
 
2. Ο μεγαλοπρεπής Ναό Σαντζουσανγκέντο, στον οποίο 
φιλοξενούνται σε σειρές 1000 αγάλματα της Θεάς Κανόν, και 
προστατεύονται από τρομερά αγάλματα δαιμόνων και 
ινδουιστικών θεοτήτων.  
 
3. Το περίφημο Χρυσό Περίπτερο, καλυμμένο πλήρως από φύλλα 
χρυσού, με εντυπωσιακούς κήπους να το περιτριγυρίζουν. Το τσάι 
εισήχθη από την Κίνα τον 8ο αιώνα και το εκτιμούσαν για τις 
ιαματικές του ιδιότητες. Οι ευγενείς άρχισαν να το πίνουν στις 
πολυτελείς γιορτές τους και αργότερα ο Μουράκο Σούκο 
ανέπτυξε τις πνευματικές πλευρές του εθίμου που υιοθετήθηκαν 
από τους Σαμουράι. Το σημείο τελετής (τσάτσι), όπου 
προσφέρεται λεπτοαλεσμένο τσάι (μάτσα) από τον οικοδεσπότη 
στους λίγους καλεσμένους, είναι μια μοναδική πολύτιμη στιγμή. 
 
4. Το μεγαλειώδες συγκρότημα που αποτελεί το Κάστρο Νίτζο, το 
οποίο φημίζεται για την υπέροχη εσωτερική του διακόσμηση και 
τα λεγόμενα «πατώματα αηδονιού», κατασκευασμένα έτσι ώστε 
να «κελαηδούν» όταν κάποιος περπατούσε πάνω τους 
(γνωστοποιώντας ταυτόχρονα την παρουσία του). Το απόγευμα 
θα μεταβούμε στη συνοικία των γκεϊσών Γκιόν, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία όχι μόνο να περπατήσουμε στο παλαιότερο κομμάτι 
της πόλης με τα διάσημα «οτσαγιά» (τεϊοποτεία), αλλά και να 
παρακολουθήσουμε στο ομώνυμο θέατρο μία παράσταση pot 
puri, με αντικείμενο τη μουσική, το θέατρο, το χορό και την 
καθημερινή κουλτούρα του ιαπωνικού λαού.   

 



8η ημέρα: Ελεύθερη ημέρα στο Τόκυο  
Προτεινόμενες επισκέψεις (δεν περιλαμβάνονται) 

 
-Ο μεγαλύτερος τόπος λατρείας στην ιαπωνική πρωτεύουσα, 
το σιντοϊστικό Ιερό Μεϊτζί Τζινγκού. Είναι το μνημείο που 
έστησε η Ιαπωνία εις μνήμην του αυτοκράτορα Μεϊτζί (1852-
1912), στα χρόνια εξουσίας του οποίου έγινε το καθοριστικό 
πέρασμα από τη φεουδαρχία στον εκσυγχρονισμό της 
Ιαπωνίας. Εδώ αναπαύεται ο αυτοκράτορας, όπως και η 
σύζυγός του Σοκέν, ενώ δίπλα ακριβώς στο συγκρότημα 
απλώνεται ένας υπέροχος κήπος (δώρο του Μεϊτζί στη Σοκέν), 
που οδηγεί σε ένα ρομαντικό τεϊοποτείο στη λίμνη με τα 
νούφαρα. Αξίζει να σκεφτείτε πως κάθε Πρωτοχρονιά 3 
εκατομμύρια Ιάπωνες έρχονται εδώ για να εξαγνιστούν εν 
όψει της νέας χρονιάς.  
-Η συνοικία Χαραγιούκου, μια περιοχή με έντονο νεανικό 
χαρακτήρα από την οποία συχνά ξεκινούν τάσεις στο φαγητό 
και το lifestyle που στη συνέχεια κατακτούν το Τόκιο και πολλές 
φορές ολόκληρο τον κόσμο, ενώ πιο εκλεπτυσμένη θεωρείται 
η γειτονική συνοικία Ομοτεσάντο, με τα μοδάτα κτίρια, τις 
γκαλερί και τα γκουρμέ εστιατόρια.   
-Το Sky Tree, έναν επιβλητικό πύργο και μας δίνει εξαιρετική 
θέα της πόλης. 
-Η συνοικία της Ασάκουσα. Εδώ θα δείτε τον Ναό Σένσο-τζι, 
γνωστός και ως Ασάκουσα Κανόν καθώς εδώ φυλάσσεται το 
αγαλματίδιο της θεάς Κανόν: αντικρίζοντάς το απορεί κανείς 
πόσο καιρό μπορεί να πέρασε το αγαλματάκι αυτό στη 
θάλασσα πριν το ψαρέψουν τυχαία δυο ψαράδες το μακρινό 

έτος 628. Περπατήστε επίσης στο δρομάκι Νακαμίσε-ντόρι, 
ανάμεσα σε δεκάδες γραφικά μαγαζάκια με πάγκους όπου 
βρίσκει κανείς τα πάντα: εντυπωσιακά κιμονό, σπαθιά 
σαμουράι, μάσκες του παραδοσιακού θεάτρου Νο, 
χειροτεχνίες, σουβενίρ, παραδοσιακές γιαπωνέζικες λιχουδιές 
και τόσα άλλα. Σειρά στην ξενάγησή μας παίρνει το Εθνικό 
Μουσείο του Τόκιο, το μεγαλύτερο και παλαιότερο της χώρας. 
Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα κτιρίων που βρίσκεται στην 
καρδιά του περίφημου πάρκου Ουένο, στην περιοχή Taito, που 
λειτουργεί ως μουσείο από το 1872 και προσφέρει ένα αληθινό 
ταξίδι στο πολυτάραχο παρελθόν της Ιαπωνίας μέσα από 
110.000 εκθέματα, από την αρχαιότητα μέχρι και το σήμερα.  
-Η συνοικία Ακιχαμπάρα, η «ψηφιακή» γειτονιά του Τόκιο, 
όπου αμέτρητα καταστήματα πωλούν όλων των ειδών τις 
ηλεκτρονικές συσκευές, όπως και στη Γκίνζα, την περίφημη 
συνοικία-εμπορικό κέντρο της ιαπωνικής πρωτεύουσας, με τα 
πολυτελή καταστήματα, τα εστιατόρια και τα σύγχρονα καφέ. 
Είναι αναμφισβήτητα η πιο high-tech περιοχή της πόλης, όπως 
αποδεικνύουν και τα show rooms της Nissan και της Sony.   
-Η πιο ακριβή συνοικία του Τόκιο και ολόκληρης της Ιαπωνίας: 
σωστά μαντέψατε, είναι η περιοχή όπου βρίσκεται το 
Αυτοκρατορικό Παλάτι το οποίο και θα θαυμάσουμε 
εξωτερικά. Η αυτοκρατορική οικογένεια της χώρας, που χαίρει 
μεγάλης εκτίμησης από τους Ιάπωνες, ανοίγει τις πύλες του 
ανακτόρου μόνο κάθε Πρωτοχρονιά για να δεχτεί και να 
χαιρετίσει τους πολίτες.  
-Ο Σταθμός του Τόκιο, έναν τεράστιο συγκοινωνιακό κόμβο, 
από όπου ξεκινούν και τα παγκοσμίου φήμης τρένα-βολίδες. 
Το ίδιο το κτίριο, γνωστό ως κτίριο Μαρουνούτσι, έχει 
ανακαινιστεί εκ βάθρων προκειμένου να είναι απολύτως 
έτοιμο για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες       

 

  

7η ημέρα: Τόκυο  – Χακόνε  - Όρος φούτζι– 
Τόκιο  

 
Μετάβαση σήμερα στο θέρετρο Hakone, στους πρόποδες του 
όρους Fuji, γνωστό εξαιτίας των θερμών πηγών του. Θα 
κάνουμε πρώτα μια σύντομη κρουαζιέρα στη λίμνη Άσι, και 
θα οδηγηθούμε στη βάση του τελεφερίκ που θα μας ανεβάσει 
στην περίφημη Κοιλάδα του Βρασμού, ή Ογουακουντάνι. Εκεί 
η γεωθερμική δραστηριότητα είναι έντονη, και ανάλογα με 
την ένταση της επιτρέπεται ή απαγορεύεται από τις αρχές η 
είσοδος των επισκεπτών. Θα θαυμάσουμε τη θέα, και με το 
πούλμαν μας θα συνεχίσουμε στην περιοχή του Όσινο Χακάι.  
 
Είναι μια περιοχή με φυσικές πηγές και μικρές λίμνες, 
προερχόμενες από τους πάγους των βουνών που λιώνουν. Το 
νερό περνώντας μέσα από τους πορώδεις βράχους, καταλήγει 
μετά από πολλά χρόνια στις λίμνες του γραφικού αυτού 
χωριού, μαζί με θρύλους αιώνιας νεότητας για όποιον πιει 
νερό από αυτές. Εκεί είναι και το καλύτερο σημείο θέασης του 
όρους Φούτζι, αρκεί ο καιρός να το επιτρέπει, ώστε τα 
σύννεφα να μην καλύπτουν τον τέλειο κώνο του ιερού βουνού 
των Ιαπώνων.  
 
Μέχρι πριν εκατό χρόνια ήταν άβατο, και το ανέβαιναν μόνο 
ιερείς και προσκυνητές, ήταν δε απαγορευτικό για τις 
γυναίκες μέχρι το 1872. Οι αυτόχθονες Αϊνού ήταν οι πρώτοι 
που ονόμασαν το όρος αυτό Φούτζι, δίνοντάς του το όνομα 
της θεάς της φωτιάς Φούτσι.  
 
Oι μεταγενέστεροι Ιάπωνες διατήρησαν τόσο το όνομα, όσο 
και τον ιερό χαρακτήρα του βουνού. Αποτελεί δε την 
αγαπημένη εκδρομή όλων των κατοίκων της πρωτεύουσας, 
που θα μεταβούμε στη συνέχεια. 

. 
 
 

 



Ταυτότητα ταξιδιού 
Το ταξίδι αυτό δεν είναι ομαδικό, που σημαίνει ότι δεν έχει Έλληνα αρχηγό.  Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 
που περιλαμβάνει μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και απο την μια πόλη στην άλλη. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης  ημερήσιες εκδρομές. Μπορείτε να επιλέξετε αν επιθυμείτε οι 
υπηρεσίες να γίνουν με άλλους τουρίστες ή ιδιωτικά μόνο για εσάς. Οι ξεναγήσεις γίνονται στα αγγλικά.  
Το Versus travel έχει πραγματοποιήσει την κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων, των ξενοδοχείων, των 
μεταφορών και των επισκέψεων που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω αναλυτικό πρόγραμμα. 
 
Αναλυτικός φάκελος με όλες τις οδηγίες και τα απαιτούμενα έγγραφα θα σας δοθεί πριν την αναχώρηση 
σας.  
 

Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια η οποία καλύπτει τους ταξιδιώτες 
του Versus travel 

Στην τιμή περιλαμβάνεται ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια με την οποία το Versus travel έχει καλύψει τους 
ταξιδιώτες του. Ζητείστε τις ειδικές καλύψεις για την ασφάλεια προκαταβολής, ατύχημα, απώλεια 
αποσκευών κτλ. Δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις COVID-19, εκτός από τα σημεία, που αλλιώς αναφέρεται. 

 
 

 
  

9η ημέρα: Ελέυθερη ημέρα στο Τόκυο – Αναχώρηση 
 

Ολόκληρη ημέρα ελεύθερη στο Τόκυο, για να συνεχίσετε τις επισκέψεις σας και το βράδυ αναχώρηση για 
την Αθήνα. Check out ( αφήνετε τα δωματιά σας στις 12:00) 

 

10η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


