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İSTANBUL  HAVALİMANI  BULUŞMA    SAAT : 22:45  
Önemli Hatırlatma :  Bu turumuzun uçak saati gece yarısını birkaç saat geçe kalkacağı 
için havalimanında buluşma saatimiz kalkıştan 3 saat önce olarak takvimde bir gün 
önceye denk gelir. Havalimanında Ejder Turizm alan görevlisi ve rehberimiz ile 
buluşuyoruz. 

 

1.GÜN /    
    İSTANBUL  TOKYO                              01:45 / 19:25 
İstanbul havalimanı dış hatlar terminali gidiş kontuarında EJDER TURIZM görevlileri 
ile  buluşuyoruz. Bilet ve pasaport işlemlerinin ardından Türk Hava 
Havayolları’nın  tarifeli saferi ile Japonya’nın başkenti TOKYO‘ya hareket 
ediyoruz.  Yerel saat ile 19:25‘de Tokyo’ya varışımızın ardından havalimanında 
karşılanma ve konaklayacağımız otelimize transferimiz gerçekleşiyor. Otelimize 
yerleştikten sonra dinlenmek üzere odalarımıza çıkıyoruz. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : APA HOTEL TOKYO 3* vb. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tokyo, 1868'e kadar Edo ismiyle anılıyordu.    Japonya’nın başkenti ve en büyük 
metropolitan alanlarından biridir.  Honshu'nun merkezine ve  Pasifik kıyısındaki Tokyo 
Körfezi'nin başında yer almaktadır. Japonya'daki en büyük kentsel ve endüstriyel kurulum 
olan Büyük Tokyo olarak adlandırılan geniş metropol alanının odak noktasıdır. Tokyo 
bölgesi eski zamanlardan beri yerleşim görmektedir. Edo'nun küçük bir balıkçı köyü orada 
yüzyıllarca mevcut kaldı. Edo’nun bir kente dönüşmesi, Tokugawa şogunluğunun başkenti 
olan Tokugawa dönemine (1603-1867) kadar gerçekleşmedi. Ancak bu dönemde, 
imparatorluk ailesi eski imparatorluk başkenti Kyōto'da kaldı. Shogunate'i bitiren 1868 Meiji 
Restorasyonu ile başkent Edo'ya taşındı. Şehrin adı Tokyo, yani “doğu başkenti” olarak 
değiştirildi. Edo, 17. yüzyıldan beri Japonya'nın en büyük şehriydi. Tokyo’nun nüfusu 19. 
yüzyılın sonlarında bir milyonu aştı ve Japonya’nın politik, ekonomik ve kültürel merkezi 
olarak 20. yüzyılda dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri haline geldi. 
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2.GÜN /    
                    TOKYO   ŞEHİR TURU / GECE KÖRFEZ TEKNE  TURU           
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından  ŞEHİR TURUMUZU yapacağız. 
TOKYO şehir turumuz yarım gün sürecektir. Tur  programımızda; Japonya’nın ilk 
imparatoru Meiji’nin ruhunu tanrılaştırmak için yapılan Meiji jingu Tapınağı’nı ziyaret 
ediyoruz. Sonrasında Tokyo Kulesi (Tokyo Tower) üzerinden şehrin büyüleyici 
manzarasını izliyoruz. Yol üzerinde panoramik olarak National Diet Building’i 
göreceğiz. Turumuzun sonunda Tokyo’nun meşhur caddesi GINZA STREET’de mola 
veriyor ve turumuzu burada sonlandırıyoruz. Öğleden sonra serbest saatlerimizde 
Tokyo sokaklarını  keşfetmeye devam ediyoruz. Akşam saatlerinde rehberimiz ile otel 
lobisinde buluştuktan sonra AKŞAM YEMEĞİMİZ ve  gece turumuzu yapmak üzere 
otelden ayrılıyoruz. Bu gece turumuzda Tokyo körfezi limanına giderek tekne ile 
körfeze açılıyoruz. Açık büfe yemekli tekne turumuzda geleneksel japon mutfağı 
lezzetlerini tadarken aynı zamanda geleneksel Japon dansları gösterisini izliyoruz. 
Turumuz yaklaşık 2 saat sürecektir. Turumuzun bitiminde teknemiz tekrar limana 
dönerek bizleri bırakıyor ve buradan otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : APA HOTEL TOKYO 3* vb. 
 
3.GÜN /    
                    TOKYO   SUMO GÜREŞİ ZİYARETİ  / ASAKUSA  
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltıyı takiben çevre gezilerimize devam edeceğiz. 
Musashigawa Beya SUMO Güreşi  idman Kampını  ziyaret edeceğiz.  Japon 
kültüründe spordan öte bir gelenek olan SUMO GÜREŞİ kültürünü  Tokyo çevresinde 
yer alan  altı büyük İdman yurdundan bir tanesine giderek tanıyacağız. Sabah 
antrenmanlara giderek onları izleyeceğiz ve eğer  izin ve fırsatımız olursa Bir SUMO 

Güreşçisi ile belki fotoğrafınız da olabilir  😊 Öğle saatlerinde Asakusa bölgesine 

gideceğiz ve Asakusa  tapınağını ziyaret edeceğiz. Öğleden sonra serbest saatlerimiz 
olacak. Geceleme otelimizde.    
OTELİMİZ : APA HOTEL TOKYO 3* vb. 
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4.GÜN /    
                    FUJI DAĞI – HAKONE TURU – NAGOYA   
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası otelimizden ayrılıyoruz. Tam gün Hakone 
– Fuji Yanardağı ve gölü turumuzu  yapacağız.  Turumuz sabah 07:30’da otelimizden özel 
otobüsümüz ile başlıyor. Tam gün sürecek bu gezimizde Hakone   istikametine doğru 
yolculuğumuz  başlıyor. Rehberimizden Japonya hakkında bilgiler alıyoruz. Fuji yanardağı 
eteklerine ulaşıyoruz. 5.İstasyon olarak bilinen noktaya  çıkacağız ve buradan Fuji 
manzarasını izliyoruz. Daha sonra ÖĞLE YEMEĞİ molası veriliyor. Bugün menüde  Japon 
mutfağının özel lezzetleri var. Yemekten sonra göl  kıyısına  geçiyoruz. Japon kültüründe  
kutsal olarak kabul edilen göllerden  olan ve UNESCO  koruması altında olan bu güzel 
yörede bir  tekne turuna katılıyoruz. Turumuzun bitiminde Nagoya’ya hareket edeceğiz. 
Varışımızla birlikte otelimize giriş işlemlerimiz yapılıyor ve odalarımıza yerleşiyoruz. 
Geceleme  Otelimizde. 
OTELİMİZ : APA HOTEL NAGOYA  3* vb. 

 

5.GÜN /    
                    NAGOYA – KYOTO – NARA TURU – OSAKA    
Bu sabah Nagoya’dan ayrılacağız. Otelimizde alacağımız erken kahvaltı sonrası 
eşyalarımız ile otelimizden ayrılıyoruz.  Özel otobüsümüz ile turumuza  Osaka’ya doğru 
devam edeceğiz. Yol üzerinde Kyoto ve  Nara şehirlerinde ziyaretlerimiz olacak. İlk 
durağımız  Kyoto  şehri olacak. Kyoto’ya varışımızda şehri panoramik olarak geziyoruz. 
Shogun Ashiaga Yoshimitsu için Zen inancına göre inşa edilmiş Kinkakuji Mabedibir 
diğer  adı ile  Altın tapınak   ziyaretimizi  yapacağız. Daha sonra  Japon Mutfağı  bir ÖĞLE 
YEMEĞİ bizleri bekliyor. Gezimizin devamında ikinci durağımız NARA kenti olacak   ve 
UNESCO Mirasları listesindeki Todaji  tapınağını ziyaret ediyoruz. Burada bahçesinde 
Nara geyiklerini de  görüyoruz. Geyikler bu tapınağın bahçesinde serbestçe  çevrede 
gezinmekteler. Turun sonunda bugünkü son durağımız olan Osaka’ya doğru devam 
ediyoruz. Osaka’ya varışımızın ardından panoramik bir şehir gezisi yapacağız. Bu turumuz 
1,5 saat sürecek. Daha sonra konaklayacağımız otelimize geçerek giriş işlemlerimizi 
yapıyor ve dinlenmek üzere odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : APA HOTEL OSAKA 3* vb. 
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6.GÜN /    
                    KIŞHIMOTO TURU – ERTUĞRUL FIRKATEYNİ TURU    
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası , güneye doğru ilerliyoruz. Kişimoto 
kasabasını ziyaret edeceğiz. ÖĞLE YEMEĞİ turumuz esnasında Japon yemeği olarak 
alınacaktır. Osmanlı tarihinde dramatik bir hikayesi olan Ertuğrul Firkateyninin battığı 
Kişhimoto kayalıklarına gideceğiz. Burada Ertuğrul Şehitliğini ziyaret edeceğiz. Yola 
çıkılacağı gün Japon Deniz Kuvvetlerinin tayfun uyarısına rağmen  Ertuğrul Firkateyni 
planlandığı gibi 15 Eylül 1890 tarihinde Yokohama Limanı'ndan ayrıldı. Kişimoto 
açıklarında tayfuna yakalanan Ertuğrul Firkateyni 16 Eylül 1890'da kayalara çarparak 
battı. 16 Eylül saat 21:30 civarında Ertuğrul Firkateyni, Kişhimoto yakınlarındaki 
kayalara çarpıp battı. Kazadan sadece 69 denizci kurtuldu. 550 Osmanlı levendi ise 
şehit oldu. Turumuzu tamamladıktan sonra tekrar tur otobüsümüz ile bölgeden 
ayrılarak Osaka’ya döneceğiz.  Geceleme  Otelimizde. 
OTELİMİZ : APA HOTEL OSAKA 3* vb. 
 
7.GÜN /    
                    OSAKA – KOBE – HIROŞIMA     
Sabah kahvaltımızın ardından Osaka şehrindeki otelimizden ayrılarak sonraki 
durağımıza doğru yola çıkıyoruz. Bugün ilk durağımız  Kobe şehri olacak. Kobe’de 
panoramik şehir gezimizi yaptıktan sonra , adını yakın  tarihte çokça duyduğumuz 
Hiroşima şehrine doğru devam ediyoruz. Hiroşima Kalesi ziyaretini yapacağız. 
Hiroşima Kalesi, Japonya'nın Hiroşima kentinde bulunan bir kaledir. Kale, 1590'larda 
inşa edilmiş olup 6 Ağustos 1945'te atılan atom bombası ile tahrip edilmiştir. 1958'de 
yeniden inşa edilmiş olup günümüzde Hiroşima tarih müzesi olarak hizmet 
vermektedir. Geceleme  otelimizde. 
OTELİMİZ : APA HOTEL HİROŞİMA  3* vb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adı “geniş ada” anlamına gelen Hiroşima, altı kanalı  birkaç adacıklara bölen Riverta 
Nehri'nin deltasında yer almaktadır. 16. yüzyılda feodal bey Mōri Terumoto tarafından bir 
kale kasabası olarak kurulmuştur. 1868'den itibaren askeri bir merkezdi ve bu da onu İkinci 
Dünya Savaşı sırasında Müttefik bombalaması için potansiyel bir hedef haline getirdi. 
Ancak, atom bombası 6 Ağustos sabahı saat 8: 15'te ABD Ordusu Hava Kuvvetleri'nin B-
29 bombardıman uçağı tarafından atılmadan önce herhangi bir s saldırıya uğramamıştı. 
Şehrin çoğu yok edildi ve sayı tahminleri Patlamanın 70.000'den yukarı doğru çıkmasından 
hemen sonra veya kısa bir süre sonra öldürülen insanların sayısı. Radyasyon hasarından 
kaynaklanan ölümler ve hastalıklar, takip eden on yıllar boyunca artmaya devam etti. 
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8.GÜN /    
                HIROŞIMA – FUKUOKA      BUSAN  [ GÜNEY KORE ] 
Bu sabah çok erken saatlerde paket kahvaltı alarak otelimizden ayrılıyoruz. 
Japonya’dan Güney Kore’ye geçmek üzere ilk olarak Japonya‘nın en sonundaki 
Fukuoka adasına doğru yolumuza devam edeceğiz. Fukuoka ‘ya varışımızı  takiben 
Hakata Limanına  geçiyoruz. Buradan uluslararası deniz otobüsü / feribot ile 
yolculuğumuzu yapmak üzere bagaj ve pasaport çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. 
Tarifeli sefere kayıt işlemlerimizi tamamladıktan sonra yolculuğumuza başlıyoruz. 
Akşam saatlerinde Güney Kore’nin Busan şehrine varmış olacağız. Varışta ülkeye giriş 
işlemlerimizi tamamlayarak konaklayacağımız otelimize transfer oluyoruz. Odalarımıza 
yerleşip eşyalarımızı bıraktıktan sonra AKŞAM YEMEĞİ ve Busan balık hali turumuzu 
yapmak üzere lobide buluşuyoruz. Asya’nın en yoğun ve hareketli balık halleri arasında 
yer alan Busan haline gideceğiz.  Balık tezgahlarının olduğu geniş bir bölgeyi 
yürüyerek geziyoruz.  Ve bu tezgahların arasında bir restoranda  Akşam Yemeği 
yiyeceğiz. Ardından otelimize dönerek dinlenmeye başlıyoruz. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : HOTEL FORET BUSAN  3* vb. 

 

9.GÜN /    
                    BUSAN – TÜRK ŞEHİTLİĞİ ZİYARETİ      
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı  sonrası Busan’da çevre  gezlerimize devam 
ediyoruz. Bugünkü ziyaret noktamız BM Kore savaş müzesi ve Busan Türk şehitliği 
olacaktır. İlk olarak Kore savaşı şehitliğine gideceğiz. Yakın tarihimizde çok önemli yer 
tutan bu savaş ve hatıralarını yakından yeniden göreceğiz. Hiç duymadığınız Kore 
savaşı gerçekleri ile karşılaşacaksınız. Kore Savaşı, 1950-1953 yılları arasında yapılan, 
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaştır. Soğuk Savaş'ın ilk sıcak çatışması 
olmuştur. Savaş, ABD ve Müttefiklerinin, daha sonra da Çin'in müdahalesiyle 
uluslararası bir boyut kazanmıştır. Şehitlik BM Savaş müzesinin bahçesinde yer 
almaktadır. Ziyaretimiz sonrası otelimize dönüyoruz ve şehirde serbest saatlerimiz 
olacak. 
OTELİMİZ : HOTEL FORET BUSAN  3* vb. 
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10.GÜN /    
                    BUSAN     SEUL    /  HIZLI TREN YOLCULUĞU  
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından eşyalarımız ile birlikte ayrılarak  
Busan hızlı tren istasyonuna  geçiyoruz. Hızlı tren  ile Seul’e gideceğiz. Seul’e 
varışımızın ardından şehir turumuzu yapacağız. Turumuzdaki ilk durağımız 262 
metrelik Namsan Tepesi’ne çıkıp buradan şehrin doyumsuz manzarasını seyrediyoruz. 
Turumuzun sonraki  noktası ise şarkısı ile meşhur olan Gangham semti olacak. Seul’un 
hareketli caddelerinden birisi Gangham ziyaretimiz sonrası konaklayacağımız  
otelimize geçiyoruz. Odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : BABYLON HOTEL 3* vb. 

 
11.GÜN /    
                    SEUL   ŞEHİR TURU / SAVAŞ ANITLARI TURU  
Sabah kahvaltımızın ardından Seul şehrini tanımaya devam ediyoruz. Turumuzu 
yapmak üzere otelden ayrılıyoruz. Bu turumuzda Seul’un Namsan köyü gezilecektir. 
Namsan Köyü;  Kore eski yaşam açık hava müzesidir. Yerel kıyafetleri ve eski Kore 
kültürü hakkında bilgi almamıza yardımcı olan figürlerle dolu bir ortamda olacağız. 
Öğleden sonra  çevre gezilerimize devam ediyoruz. Kuzey- Güney Kore Hudut 
bölgesini göreceğiz. Burası tampon bölgedir. Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin halen 
aktif olarak görev yaptığı  ara  bölgeyi, Imjingak Barış Köprüsünü ve Kore  savaşı anıtını 
ziyaret ediyoruz. Yerel rehberimizden sınır bölgesi ve savaş hakkında bilgiler aldıktan 
sonra   ÖĞLE YEMEĞİ alacağız.  Turumuzun ardından tekrar otelimize dönerek 
dinleniyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : BABYLON HOTEL 3* vb. 
 
 
 
 
 
 

Seul, Korece Sŏul, resmi olarak Sŏul-t’ŭkpyŏlsi (“Seul Özel Şehri”), Güney Kore şehri ve 
başkentidir. Ülkenin kuzeybatı bölgesindeki Han Nehri (Han-gang) üzerinde yer alır ve 
şehir merkezi Sarı Deniz'den yaklaşık 60 kilometre içeride bulunur. Seul, Güney Kore'nin 
kültürel, ekonomik ve politik merkezidir. 1399–1405 arası yıllar dışında Seul, 1394'ten 
1948'de ülkenin resmi olarak bölünmesine kadar Kore Cumhuriyetinin başkentiydi. İsmin 
kendisi Kore dilinde “başkent ” anlamına gelir.  
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12.GÜN /    
                    SEUL               İSTANBUL            Kalkış Saati : 22:40  
Bugün otelimizde alacağımız kahvaltımızın  ardından turumuzun son gününde uzun 
yolculuğa çıkmadan önce serbest saatlerimizde dinleniyoruz. Öğle saatlerinde 
odalarımızdan çıkış işlemlerimizi yaptıktan sonra serbest saatlerimiz devam edecek. 
Rehberimizin belirttiği saatte lobide buluşarak tur otobüsümüz ile havalimanına 
geçiyoruz. Bagaj ve pasaport işlemlerimizi tamamladıktan sonra Türk Havayollarının 
tarifeli seferi ile saat 22:40’da İstanbul yolculuğumuz başlıyor. Gecemiz uçakta geçiyor.  
 
13.GÜN /    
                    İSTANBUL           Varış Saati : 04:20  
İstanbul yerel saati ile sabaha karşı 04:20’de havalimanına ulaşıyoruz. Anılarla dolu 
turumuz sona eriyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uçak Saatleri Hakkında Bilgilendirme :  
Turumuzun farklı tarihlerinde Türk Havayollarının tarife saatlerine göre  gidiş ve dönüş 
uçağının  İstanbul’dan çıkış ve varış  ulaşım saatleri değişiklik gösterebilir. Takvim gününe göre 
havayolları tarafından belirlenir.  Bu turumuza kayıtlı misafirlerimiz turu satın aldıkları günden 
itibaren ‘’ TUR TARİHLERİ - UÇUŞ DETAYLARI ’’ kısmından tur tarihine göre  uçuş saatlerinin 
detaylı bilgilerine ulaşabilir. Dilerseniz satış temsilciniz de sizlere  memnuniyetle yardımcı 
olacaktır.  Diğer detaylar hakkında  turun kalkışından 10 gün önce konfirme otel isimlerinin 
yazılı olduğu güncel bir program ve son hatırlatma notları ile tüm misafirlerimiz bilgilendirilir.  
İstanbul çıkışlı bu turumuza yurtiçi farklı bir şehirden katılacak olan misafirlerimizin İstanbul’a 
geliş – gidiş biletlerini almadan önce mutlaka paket turun uçuş saatlerini teyit  ettirmelerini 
önemle rica ederiz.   

ÖNEMLİ BİLGİ : Tur içerisinde belirtilen Öğle ve Akşam yemekleri  Japonya  ve  Kore 
Mutfağından  lezzetlerdir. Katılımcıların farklı menü talebi karşılanması maalesef 
mümkün  değildir.  

 

VİZELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME :  
Türkiye Cumhuriyeti Pasaportuna sahip olan Bordo (Normal) ve Yeşil  pasaport hamili 
misafirlerimiz her 2 ülkeye de girişte vizeden muaftırlar. Pasaportlarınızın  geçerlilik 
süresi dönüş  tarihinden itibaren en az 6 ay olma zorunluluğu vardır. Farklı ülke 
vatandaşı olan misafirlerimizin vize sorumlulukları kendilerine aittir.  
 



VİZE YOK                                                                                         TÜM TURLAR DAHİL 

  

 
 
 
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ :  

¨ İstanbul – Tokyo / Seul – İstanbul arasında TÜRK HAVAYOLARI ile yapılacak olan 
ekonomi sınıfı yolculukların uçak biletleri, uçuş vergileri ve bagaj taşıma hakkı 

¨ Tokyo’da 3 , Nagoya’da 1 , Osaka’da 2, Hiroşima’da 1, Busan’da 2,  Seul’de 2   gece 
olmak üzere  Toplam 11 gece  3* otellerde ve butiklerde oda&kahvaltı konaklama 

¨ Tur programında belirtilen tüm turlar , geziler ve havalimanı transferleri  
¨ Tur programında açıkça belirtilen yerlerde müze , park  ve ören yeri giriş ücretleri 
¨ Tokyo Şehir Turu – Körfez Turu ve Tokyo Kulesi Turu 
¨ Sumo güreşleri ziyareti  
¨ Geleneksel Japon dansları gösterisi 
¨ Fuji Dağı- Hakone ve Nagoya Turları 
¨ Osaka Şehir Turu 
¨ Kişhimoto – Ertuğrul Firkateyni Şehitliği Turu 
¨ Kobe- Hiroşima Turu  
¨ Fukuoka – Busan Arası uluslararası feribot yolculuğu ekonomi sınıfı feribot  biletleri  
¨ Busan Turu ve Balık Hali Turu 
¨ Busan BM Savaş müzesi Türk şehitliği Turu 
¨ Busan – Seul arası şehirlerarası hızlı tren yolculuğu  ekonomi sınıfı tren biletleri 
¨ Seul Şehir Turu ve Savaş anıtları Turu  
¨ Programda belirtilen yerlerde alınacak 4 ÖĞLE YEMEĞİ  ve 2 AKŞAM YEMEĞİ 
¨ Türkçe Rehberlik Hizmeti 
¨ Seyahat Sağlık Sigortası 
 

 FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER :   

• Kişisel harcamalar 
• Yurt dışı çıkış harcı 50 TL 
• Programda belirtilmeyen yerlerdeki öğle ve akşam yemekleri  
• Dahil edilen yemeklerde alınan alkollü alkolsüz içecekler 
• Tüm YABANCI Bölgesel yerel servis Personelleri tipleri kişi başı tavsiye edilen min. Tutar  100 

USD ( yabancı yerel rehberler, şoförler, garsonlar ve diğer servis sağlayan çalışanlar için 
havalimanında toplanır ve sizler adına takdim edilmek üzere tur liderine teslim edilir.)  

 


