
Ιαπωνία 

19 – 29 Αυγούστου 2022 

O ΕΟΣ Αθηνών ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ EVIS 

TOURS, εξορμά στην Ιαπωνία σε ένα μοναδικό ταξίδι, με πρόγραμμα ορειβατικό, 

πεζοπορικό και τουριστικό. Μία περιπλάνηση 10 ημέρων στη χώρα του 

Ανατέλλοντος ήλιου με διαμονή σε ευπρεπές τριάστερο ξενοδοχείο εντός του 

Τόκιο, στο κεντρικό και μεγαλύτερο από τα νησιά που απαρτίζουν την Ιαπωνία.  

 

Πέρα από την αυτοκρατορική πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, θα πεζοπορήσουμε απο τη 

βάση έως τη κορυφή του όρους Τακάο, μία απο τις πλησιέστερες φυσικά πανέμορφες 

περιοχές έξω απο το κέντρο της πόλης. Συνέχεια της εξόρμησής μας αποτελεί το όρος 

Μίτακε και η δασική κοιλάδα Rock Garden. Πρόκειται για ένα βουνό στο Εθνικό Πάρκο 

Chichibu Tama Kai,κοντά στο Τόκιο, καλύπτοντας πάνω από 1250 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα δασωμένα βουνά, λόφους, φαράγγια και μερικές αγροτικές πόλεις. Στη 

συνέχεια κατευθυνόμαστε προς τη κορυφή του όρους Χινόντε μέσω δασικού μονοπατιού.  

 

Δεν ξεχνάμε φυσικά το όρος Φούτζι το ψηλότερο βουνό της Ιαπωνίας και ενεργό 

ηφαίστειο, με 3.776 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας , περίπου εκατό 

χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Τόκιο. Κατά την ανάβαση μας θα συναντήσουμε πολλά παλαιά 



ιερά, μερικά απο τα αρχαιότερα μονοπάτια, καθώς επίσης θα διανυκτερεύσουμε μια νύχτα 

σε τοπικό καταφύγιο κατα μήκος του Φούτζι. Επόμενη πεζοπορία το όρος Χακόνε, ένα 

σύνθετο ηφαίστειο στο νομό Kanagawa, περπάτημα στη λίμνη Asi και την ηφαιστεική 

κοιλάδα Owakudani.  

 

Αν ο χρόνος είναι με το μέρος μας θα πεζοπορήσουμε στο όρος Κιντόκι, του οποίου η 

διαδρομή αποτελεί μια απο τις πιο δημοφιλέστερες διαδρομές πεζοπορίας στο Χακόνε. 

Τις δύο τελευταίες μέρες θα τις αφιερώσουμε στο κέντρο του Τόκιο και κατ επέκταση στα 

πιο δημοφιλή ,πολιτισμικά και πολιτιστικά αξιοθέατα του όπως: Πάρκο UENO, Shinjuku, 

Harajuku, Skytree, Digital Museum, Tsukiji, Shibuya, Zojoji Temple, Imperial Palace, 

Ginza   

 

Το κόστος της εξόρμησης κυμαίνεται από 1800 έως 2300 ευρώ και περιλαμβάνει 

διαμονή σε ξενοδοχείο τριών αστέρων με πρωινό,αεροπορικά εισιτήρια και ασφάλεια 

αστικής ευθύνης. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ οι μεταφορές μας με το τρένο και τα γεύματα, εκτός του 

πρωινού  

Αρχηγοί : Στέφανος Μόσχος, Αλέξανδρος Ασωνίτης. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  : Στη γραμματεία του ΕΟΣ Αθηνών,  Λέκκα 

23-25,  1ος όροφος,  τηλ. 210-3212355      5 - 8 μ.μ.,Τρίτη έως Παρασκευή ή 
στο email μας eosathinon@yahoo.gr  

mailto:eosathinon@yahoo.gr


1η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Πέμπτη 5 Μαΐου στις 7:30 μ.μ. στα γραφεία 

του συλλόγου. 


