
 

 

  

7-денний авіатур: ЯПОНІЯ. КВІТ САКУРИ  

Дати  турів: 25-31/03/2019  ● 01-07/04/2019 

4 міста: ТОКІО-ЙОКОГАМА-КАМАКУРА-ХАКОНЕ-ТОКІО 

 

Насолоджуйтеся цвітінням сакури, вивчайте давню культуру і розслаблюйтесь 
в палаючих джерелах онсен – усе в одному турі! 
 

Детальна  програма поїздки: 

День 
1 

ПРИЛІТ ДО ТОКІО 

Груповий трансфер у готель. Поселення і вільний час. 
 



 

День 
2 

СТОЛИЦЯ ЯПОНІЇ 
Протягом дня Ви прогулюватиметеся вулицями багатомільйонного міста Токіо. Оглядова 

екскурсія покаже столицю з різних боків: від 
сучасних районів і чудес технологій до 
традиційних японських садів і древньої 
культури. 
Ви відвідаєте район Асакуса з атмосферою 
стародавнього міста, відомий буддійський 
храм Сенсодзі, прогуляєтеся по 
імператорському саду Сіндзюку Гьоен. Тут, а 
також у парку Уено Ви зможете повною 
мірою насолодитися неймовірно гарним 
цвітінням сакури. 
Приємною паузою під час екскурсії буде обід 

у стилі сумо! 
А на завершення - панорамний вид на Токіо з висоти пташиного польоту! 
 

День 
3 

ЙОКОГАМА І КАМАКУРА 

Екскурсія до двох чудових міст на березі 
Тихого океану. 
 
9:00 - зустріч з гідом і виїзд до Йокогами.  
 
У цьому місті Ви прогуляєтеся по району 
майбутнього Мінато Мірай, де уздовж 
головної алеї квітне сакура. 
 
 
 

Обідня перерва. 
Переїзд у древнє місто Камакура, 
розташоване у префектурі Канагава, 50 
кілометрів на північний захід від Токіо. За 
японськими мірками місто досить мале - з 
населенням всього 175 тисяч чоловік, проте 
воно викликає інтерес у туристів через безліч 
стародавніх пам'ятників і храмів. Крім того, 
Камакура має м'який клімат, а саме місто з 
трьох боків оточене лісами, що робить його 
чудовим курортом. 
 
Повернення до Токіо. 

 



 

День 
4 

ГАРЯЧІ ДЖЕРЕЛА У ХАКОНЕ 
Сьогодні Ви проведете день як справжній 
японець. У місті-курорті Хаконе скупаєтеся у 
традиційних гарячих джерелах онсен! 
Аквакомлекс Юнесан забезпечить повний 
релакс і оздоровлення душі та тіла! 
 
Але спочатку - міні-круїз по озеру Асі у 
кратері вулкана, прогулянка по долині 
гейзерів Овакудані і насолода видом на 
Фудзі! 
 
Повернення до Токіо. 
 

 

День 
5-6 

ВІЛЬНІ ДНІ У ТОКІО 

Вільні дні для самостійно вивчення Японії. Рекомендуємо відвідати музей під відкритим небом 
Босо-но-Мура, храмовий комплекс Наріта-сан Сінсе-дзі, місто Цукуба. 
 

День 
7 

ВИЛІТ ДОМОМУ 

Трансфер в аеропорт. 
 

 

 

Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2 

тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874 

On-line бронювання: www.euroways.com.ua 
 

 
Вартість: 2000 USD. 

(після 01.01.2019-2150 USD) 
 

Включає: 
 

 Проживання в готелях 3* на базі 
сніданків + 3 обіди 

 Віза до Японії 
 Транспорт і вхідні квитки під час 

екскурсій 
 Міжміські переїзди 
 Екскурсії з російськомовним гідом 
 Страховка (до 65 років) 

 
 

 
 
 
 

Додатково: 
 

 Міжнародний переліт (від 850 USD) 
 Особисті витрати 

 

 

http://www.euroways.com.ua/

