
 
 

 

1.GÜN        |  (25 Haziran 2023)    İSTANBUL – TOKYO 

İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş terminali Türk Hava Yolları kontuarı önünde saat 12.50’de 
buluşma. Bilet, bagaj ve pasaport işlemlerimizin ardından Türk Hava Yolları’nın TK050 sefer 

sayılı uçuşu ile saat 15.50’de Tokyo’ya uçuyoruz. Geceleme uçakta. 

2.GÜN        |  (26 Haziran 2023)    TOKYO 

Yerel saat ile 09.25’te Tokyo Narita Havalimanı’na varış. Pasaport ve bagaj işlemlerimizin 
ardından havalimanından ayrılıp, bizi bekleyen özel aracımız ile Tokyo Şehir Turuna 

başlıyoruz. Şehir turunda ilk göreceğimiz yer Ana Saray, İmparatorluk ailesinin özel konutları, 
arşiv, müze ve idari ofisler olmak üzere birçok binayı içeren Tokyo İmparatorluk Sarayı olacak. 

Tokyo İmparatorluk Sarayı, 15. yüzyılda Şogu'nun ikamet ettiği eski bir kalenin bulunduğu 
alana inşa edilmiştir. 19. yüzyılda, İmparator Meiji kraliyet hanesini Kyoto'dan Tokya'ya 
taşıdığında burası da kraliyet ailesinin mülkü olmuştur. Binaların çoğu İkinci Dünya Savaşı'nda 

tahrip edildiğinden dolayı, bugün saraydan kalan en eski eşyalar sadece 50 yıllıktır. İkinci 
durağımız lüks butiklerin yanı sıra birinci sınıf kokteyl ve suşi barlarıyla dolu olan şehrin en 

popüler alışveriş bölgelerinden biri olan Ginza bölgesi olacak. Ginza, dünyanın en lüks alışveriş 
bölgelerinden biri olarak bütün dünyadan sayısız turiste ev sahipliği yapmaktadır. Ginza 
bölgesinin ardından Tokyo Kulesi’nde bir fotoğraf molası veriyor ve konaklama yapacağımız 

otelimize doğru yola çıkıyoruz. Akşam yemeğini yerel restoranda aldıktan sonra gecelememiz 
Tokyo’daki otelimizde 

3.GÜN        |  (27 Haziran 2023)    TOKYO – FUJİ DAĞI – HAKONE – KYOTO  

Yerel saat ile 09.25’te Tokyo Narita Havalimanı’na varış. Pasaport ve bagaj işlemlerimizin 

ardından havalimanından ayrılıp, bizi bekleyen özel aracımız ile turumuza yaklaşık olarak 2,5 
saatlik uzaklıktaki Fuji Dağı ile başlıyoruz. 2013 yılında UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne 

girmeye hak kazanan Fuji Dağı Japonya'daki en yüksek dağı ve ülkenin kutsal sembolü olarak 
kabul edilmektedir. Fuji Dağı, genel olarak tek bir dağ sanılsa da aslında üç ayrı volkandan 
oluşur. Honshu adasında bulunan ve Shizuoka ile Yamanashi illeri arasında bir sınır konumunda 

olan Fuji Dağı, Tokyo’dan sadece 100 kilometre uzaktadır ve bulutsuz bir günde Tokyo’daki 
yüksek binalardan bile görülebilmektedir. Beşinci istasyonu kullanarak ulaşacağımız Fuji 

Dağı’nın nefes kesen manzarasının ardından (Beşinci İstasyon kullanımı hava şartlarına göre 
değişiklik gösterebilir) Hakone kasabasına doğru yola çıkıyoruz. Hakone Japonya’nın son derece 
popüler bir seyahat merkezidir. Muhteşem manzaraları ve birçok aktivitesi ile Hakone yıl 

boyunca hareketli olan bir kasabadır. Hakone’de teleferikle Komagatake Tepesi’ne çıkarak 
muhteşem güzellikteki manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Turumuzun bitiminde Kyoto 

transferimizi gerçekleştirmek için Mishima İstasyonu’na gidiyoruz. Dünya’nın ilk hızlı treni olan 
Shinkansen ile Kyoto’ya gidiyoruz. Kyoto’ya varışımızla birlikte konaklama yapacağımız 
otelimize gidiyoruz. Gecelememiz Kyoto’daki otelimizde. 

Not: Bu sabah otelden ayrılırken yanınıza tek gecelik küçük bir çanta almanız 
gerekmektedir. Otelde bırakacağınız diğer tüm eşyalar bir gün önceden Kyoto’daki 

otele transfer edilecektir. 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

4.GÜN        |  (28 Haziran 2023)    KYOTO  

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında tüm gün sürecek olan Kyoto Şehir Turu için otelden 
ayrılıyoruz. Bugün turumuzun ilk durağı Arashiyama Bambu Ormanı olacak. 500 metrelik bir 

yürüyüş parkuru bulunan ormanda yürüyüş yapabilir ve rüzgarın bambular arasından geçerek 
ortaya çıkardığı sesleri dinleyebilirsiniz.  Bambu Ormanı’nın ardından Altın köşk olarak da bilinen 

Kinkakuji Tapınağı ile turumuza devam ediyoruz. Kinkakuji Tapınağı, Kitayama bahçe 
düzenleme sanatının kusursuz bir örneği olarak dünyaca kabul görmüştür. Bu özellikleri 
sayesinde 1994 yılı itibarıyla eski başkent Kyoto'nun önemli kültür varlığı olarak UNESCO Dünya 

Mirası Listesi'ne alınmıştır. Kinkakuji Tapınağı’nı bir başka Zen tapınağı olan Ryoanji Tapınağı 
takip edecek.  Bir aristokratın villası olan ve 1450'de bir Zen tapınağına dönüştürülmüş olan 

Ryoanji Tapınağı, UNESCO'nun Dünya Miras Yeri olarak Antik Kyoto Tarihi Eserleri'nin de bir 
parçasıdır. Ryoanji Tapınağı’nın ardından Kiyomizu Tapınağını da görüyoruz. Kiyomizu, antik 
Tokyo'nun tarihi anıtlarından biri olarak kabul edilmiş ve UNESCO tarafından dünya mirası 

listesine alınmıştır. Tapınağın ana giriş kısmında Kyoto’nun harika manzarasına tanıklık eden 
geniş bir bahçe ve yine şehri tamamlar nitelikte uzun sütunlar yer almaktadır. Kiyomizu 

Tapınağı’nın ardından Kyoto'nun ünlü geyşa bölgesi olan Gion’u ziyaret ediyoruz. Gion 
ziyaretimizde Geiko (geyşalara Kyoto’da verilen isim) ve maiko'ların (geiko çırakları) 
eğlendikleri ve alışveriş yaptıkları dükkanlar, restoranlar ve ochaya (çay evleri) göreceğimiz 

yerler arasındadır. Tur bitiminde otelimize transferimizi gerçekleştiriyoruz. Gecelememiz 
Kyoto’daki otelimizde. 

5.GÜN        |  (29 Haziran 2023)    KYOTO – NARA – OSAKA  

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında Nara transferimizi gerçekleştirmek üzere otelden 

ayrılıyoruz. Nara Turumuza Todaiji Tapınağı ile başlıyoruz. Todaiji, dünyanın en büyük ahşap 
yapısı olmasının yanı sıra dünyanın en büyük Buda heykeli olan ve Japoncada Daibutsu denen 

heykeli de bünyesinde barındırmaktadır. Todaiji’nin ardından Nara Park ziyaretimizi de 
gerçekleştiriyoruz. Nara Park, Wakakusa Dağı'nın eteğinde bulunan halka açık bir parktır. 1880 
yılında kurulmuş olup Japonya'nın en eski parklarından biridir. Parkta serbestçe dolaşan 

1.200'den fazla vahşi sika geyiği bulunmaktadır. Bu vahşi geyikler sebebiyle Nara Geyik Parkı 
olarak da anılır. Yerel restoranda alacağımız öğle yemeğinin ardından Osaka’ya doğru yola 

çıkıyoruz. Osaka’daki ilk durağımız 16. yüzyılda inşa edilen ve Japon ulusunun birleşmesinde 
önemli bir rol oynamış olan Osaka Kalesi olacak. Osaka Kalesi tamamı yaklaşık iki 
kilometrekarelik bir alanı kaplayan  ve bolca yeşil alan, spor tesisleri, çok amaçlı bir arena 

(Osakajo Salonu) ve Toyotomi Hideyoshi'ye adanmış bir türbe içeren bir park içinde yer alır. 
Park, genellikle Nisan ayı başlarında gerçekleşen kiraz çiçeği mevsiminde Osaka'nın en popüler 

noktalarından biri haline gelmektedir. Osaka Kalesi’nin ardından 173 metre yüksekliğindeki 
Umeda Gökdeleni’ni ve binanın 39. katındaki "Yüzen Bahçe Gözlemevi’ni göreceğiz. Ardından  
gece hayatı, alışveriş ve eğlence bölgesi oluşuyla ünlenen Dotonbori &  Shinsaibashi 

ziyaretlerimizi de gerçekleştiriyoruz. Dotonbori ve Shinsaibashi bölgeleri sokak yemekleri, 
parlak reklam panoları ve nehir gezileri ile ünlü olan bir bölgedir. Tur bitiminde otelimize 

transferimizi gerçekleştiriyoruz. Gecelememiz Osaka’daki otelimizde. 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 

6.GÜN        |  (30 Haziran 2023)    OSAKA – KOBE – HİROŞİMA 

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında Kobe’ye transferimizi gerçekleştiriyoruz. Kobe’ye 
varışımızla birlikte Rokko sıradağlarının en yüksek zirvesine teleferikle bir yolculuk yapacağız. 

Rokko Teleferiği, Kobe ve Osaka körfezlerinin muhteşem manzarası eşliğinde yaklaşık 12 dakika 
süren bir yolculuktur. Öğle yemeğini yerel bir restoranda aldıktan sonra Harborland’da bir 

alışveriş sitesi olan Mozaik’i ziyaret edeceğiz. Kobe Turumuzun ardından Hiroşima 
tarnsferimizi gerçekleştirmek için Shin-Kobe İstasyonu’na gidiyoruz. Dünya’nın ilk hızlı treni 
olan Shinkansen ile Hiroşima’ya varıyoruz. Hiroşima’ya varışımızla Miyajima-guchi kasabasına 

transferimizi gerçekleştiriyoruz. Varışımızla Miyajima-guchi’den bineceğimiz feribot ile küçük bir 
ada olan Miyajima’ya varıyoruz. Buradaki manzara Japonya'nın en iyi üç manzarasından biri 

olarak bilinmektedir. Miyajima, Hiroşima şehrinin bir saatten az dışında küçük bir adadır. Gelgit 
sularının üzerinde yüzer gibi görünen dev Torii kapısı ile ünlüdür. Resmi olarak Itsukushima 
olarak adlandırılsa da ada, daha çok Japonca "tapınak adası" anlamına gelen Miyajima olarak 

anılır. Bunun nedeni, adanın halkın zihnindeki ana tapınağı Itsukushima Tapınağı ile çok 
yakından ilişkili olmasıdır. Torii kapısı gibi, tapınağın ana binaları da su üzerine inşa edilmiştir. 

Tapınak Adası olarak da bilinen Miyajima turu bitiminde Hiroşima’daki otelimize doğru yola 
çıkıyoruz. Gecelememiz Hiroşima’daki otelimizde. 
Not: Bu sabah otelden ayrılırken yanınıza tek gecelik küçük bir çanta almanız 

gerekmektedir. Otelde bırakacağınız diğer tüm eşyalar bir gün önceden Hiroşima’daki 
otele transfer edilecektir. 

7.GÜN        |  (1 Temmuz 2023)    HİROŞİMA – TOKYO 

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında Hiroşima Turumuza başlıyoruz. Hiroşima 

turumuzda panoramik olarak göreceğimiz ilk yer Hiroşima Barış Anıtı olacak. Atom Bombası 
Kubbesi olarak da bilinen Hiroşima Barış Anıtı, atom bombası saldırısı sonucunda yaşamını 

yitiren kişilerin anıldığı başlıca yerlerdendir. Hiroşima Barış Anıtı (Genbaku Kubbesi), 6 Ağustos 
1945'te ilk atom bombasının patladığı bölgede ayakta kalan tek yapıydı. Hiroşima şehrininkiler 
de dahil olmak üzere birçok kişinin çabalarıyla günümüzde aynı şekilde korunmuştur. Atom 

bombası Kubbesi’nin, yerel halkın bir kısmı tarafından yıkılması istenirken halkın diğer bir kısmı 
ise bombalamanın bir anıtı ve bir barış sembolü olarak korunmasını istedi. Atom bombası kulesi 

ziyaretinin ardından Barış Anıtı Parkı’nı da göreceğiz. Günümüzde Barış Parkı olan bu bölge 
atom bombasından önce şehrin siyasi ve ticari açıdan en yoğun olduğu bölgedir. Atom 
bombasının atılmasından 4 yıl sonra bölgenin yeniden imara açmaktansa barış anıtı inşa 

edilmesine karar verilmiştir. Hiroşima Barış Anıtı Müze ziyaretimizle turumuza devam ediyoruz. 
Müze, 1945 yılında nükleer saldırıda hayatını kaybeden insanlara ithaf edilmiştir. Doğu Kanadı 

Hiroşima şehrinin nükleer saldırı ve bombanın verdiği hasardan önceki tarihine ayrılırken, Batı 
Kanadı kurbanlara odaklanmaktadır. Burada atom bombası saldırısına uğrayan kişilerin saçları 
ve fotoğraf, giysi, saat gibi çeşitli kişisel eşyaları sergilenmektedir. Hiroşima Barış Anıtı 

Müzesi’ni gördükten sonra yeni bir Shinkansen yolculuğu için Hiroşima tren istasyonuna 
transferimizi gerçekleştiriyoruz. Shinagawa İstasyonu’na varışımızla birlikte Tokyo’daki 

otelimize gidiyoruz. Gecelememiz Tokyo’daki otelimizde. 

8.GÜN        |  (2 Temmuz 2023)    TOKYO - İSTANBUL 

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında Tokyo Turumuza başlayarak ilk önce bir Budist 
tapınağı olan, Tokyo’nun en eski ve en renkli tapınaklarından biri olarak kabul edilen Asukasa 

Tapınağı ya da diğer bir adıyla Sensoji Tapınağı olacaktır. Santa-jama (Üç Tanrının Tapınağı) 
olarak da adlandırılan Asakusa, hem turistler hem yerel halk tarafından oldukça ilgi 
görmektedir. II. Dünya Savaşı'nın son senesindeki bombalı saldırılardan sonra Tokyo'da ayakta 



 
 

 

kalabilen nadir tapınaklarındandır, bu sebeple binanın orijinal yapısı hâlâ bozulmamıştır. 
Tapınak her sene mayıs ayında düzenlenen Santa Festivali'ne de ev sahipliği yapmaktadır. 

Efsaneye göre 2 balıkçı erkek kardeş tarafından, merhamet tanrıçası Kannon’a saygılarını 
sunmak adına inşa edilmiş olan Asukasa Tapınağı’nın ardından Nakamise adı verilen alışveriş 

caddesini görüyoruz. Ardından, Tokyo’nun dünya çapındaki en ünlü mahallelerinden biri olan 
Akihabara ziyaretimiz ile turumuza devam ediyoruz. Akihabara, küçük işporta tezgahlarından 
çok büyük alışveriş merkezlerine kadar farklı türde elektronik mağazalarıyla ünlü son derece 

kalabalık bir alışveriş bölgesidir. Elektronik kenti olarak da bilinen Akihabara’daki turumuzun 
ardından Hamarikyu Bahçeleri’ni geziyoruz. Hamarikyu Bahçeleri, Japonya'nın başkenti 

Tokyo'nun Chūō semtinde bulunan geniş bir parktır. Park, Sumida Nehri'nin ağzında yer 
almakta olup Tokyo Körfezi ile çevrilidir. 17. yüzyıldan kalma bir Tokugawa ailesine ait bir arazi 
iken halka açık bir park olarak yeniden düzenlenmiştir. Tokyo Körfezi'ndeki yapay bir adaya 

kurulmuş yüksek teknoloji ürünü bir eğlence merkezi olan Odaiba’yı da panoramik olarak 
gördükten sonra artık Japonya’ya veda etme vaktimiz geliyor. İstanbul uçuşumuz için Tokyo 

Haneda Havalimanı’na doğru hareket ediyoruz. Bilet, bagaj ve pasaport işlemlerimiz sonrasında 
Türk Hava Yolları’nın TK199 sefer sayılı uçuşu ile 21.55’te İstanbul’a uçuyoruz. Geceleme 
uçakta. 

9.GÜN        |  (3 Temmuz 2023)    TOKYO – İSTANBUL 

Yerel saat ile 05.15’te İstanbul Havalimanı’na varışımız ile turumuzun sonu. Bir sonraki keyifli 
gezimizde buluşmak üzere veda ediyoruz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Haziran 

2023 - 3 
Temmuz 2023 

İki Kişilik 

Oda da 
Kişi Başı 

3 Kişilik 

Oda da Kişi 
Başı 

Tek Kişilik 
Oda 

Bebek 1.Çocuk 

0-1,99 Yaş 
2-11,99 

Yaş 
 

4* Hotel 
Metropolitan 

Tokyo 
Ikebukuro vb. 

3.997 USD 3.997 USD 4.447 USD 250 USD  3.977 USD 

 

4* Miyako 

Hotel Kyoto 
Hachijo vb. 

 

4* Hotel Plaza 

Osaka vb. 
 

4* Grand 
Prince Hotel 

Hiroşima vb. 
 



 
 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER 

 
• Türk Hava Yolları tarifeli seferleri ile IST-NRT/HND-IST parkurunda gidiş dönüş 

ekonomi sınıfı uçak bileti 

• Havalimanı vergileri 
• Tokyo’da 2 gece, Kyota’da 2 gece, Osaka’da 1 gece ve Hiroşima’da 1 gece olmak 

üzere toplam 6 gece konaklama 

• 2 adet öğle yemeği ve 1 adet akşam yemeği 
• Panoramik Tokyo şehir turu 

• Fuji Dağı turu 

• Panoramik Hakone şehir turu 

• Panoramik Kyoto şehir turu 

• Arashiyama Bambu Ormanı turu 

• Panoramik Nara şehir turu 

• Nara Parkı 
• Panoramik Osaka şehir turu 

• Panoramik Hiroşima şehir turu 

• Havalimanı – otel – havalimanı transferleri 
• Programda belirtilen tüm turlar 

• Türkçe rehberlik hizmeti 
• Mesleki sorumluluk sigortası (1618 sayılı yasa gereği düzenlenen mesleki sorumluluk 

sigortasıdır) 
 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
• Yurt dışı çıkış harcı (güncel 150 TL) 

• Dahil olduğu belirtilmeyen yemekler ve yemeklerdeki içecekler 
• Kişisel harcamalar 

• Seyahat sağlık sigortası 
• Tur programında dahil olduğu açıkça belirtilemiş tüm servisler 
• Covid-19 ile ilgili testler ve sigortalar 

 


