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AMAZING TOKYO SIGHTSEEING & SHOP-
PING

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΨΩΝΙΑ

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Θα επισκεφθείτε ένα μεγάλο αριθμό ορόσημων που πρέπει 
να δείτε στο Τόκιο κατά τη διάρκεια του Amazing Tokyo Tour, 
συμπεριλαμβανομένου του αυτοκρατορικού παλατιού, του 
ναού Senso-ji στην Ασακούσα, της αγοράς ψαριών Tsukiji 
και της κρουαζιέρας του κόλπου του Τόκυο. Δεν θα χάσετε τα 
περίφημα σημεία στο Τόκιο, Kabuki-cho, National Diet Build-
ing, Akihabara, Αγορά Ame-Yoko, Kappa-Bashi, Tokyo Tower, 
Shibuya, Omote-Sando, Harajuku. Ξεκινήστε το ταξίδι σας στα 
αξιοθέατα από το σημείο συνάντησης στο Shinjuku 8:30 π.μ. 
Προχωράμε στο Imperial Palace East Garden, όπου μπορείτε 
να απολαύσετε τον ιαπωνικό κήπο και τις χαρακτηριστικές 
κατασκευές στην εποχή του Edo. Αργότερα, θα πάμε στο 
Asakusa το καλύτερο σημείο αξιοθέασης στο Τόκιο. Μπορείτε 
να δείτε εξαιρετικές κατασκευές όπως η πύλη Kaminari-mon και 
ο ναός Senso-ji. Στη συνέχεια θα οδηγήσουμε από το Τόκιο Sky 
Tree, το Asahi Beer Head Quarter, το Ryogoku Kokugikan, το 
Bakuro-cho, το Nihon-bashi dist., Yaesu, Ginza και το θέατρο 
Kabuki-sa. Μετά από αυτό, ήρθε η ώρα να πάτε στην αγορά 
ψαριών που υπερηφανεύεται για τα καλύτερα αλιεύματα του 
κόσμου στην αγορά ψαριών Tsukiji και Tokyo Bay Cruise όπου 
μπορείτε να απολαύσετε σύντομη κρουαζιέρα στο Τόκιο και να 
περάσετε τη Γέφυρα του Ουράνιου Τόξου. Πριν το μεσημεριανό 
γεύμα σε μπουφέ, θα επισκεφθούμε την Aqua City Odai-
ba για 1 ώρα. Κατά την επιστροφή μπορείτε να επιλέξετε να 
αποδράσετε από το Aqua City Odaiba, το Ginza, τον Tokyo 
Tower, το Shibuya, το Harajuku ή το σταθμό Shinjuku.

Σημείο συνάντησης:1 Chome-9-9 Nishishinjuku, Shinjuku-ku 
- JP Σημείο τερματισμού: Aqua City Odaiba, Ginza, Tokyo 
Tower, Shibuya, Harajuku or Shinjuku Station.

Περιλαμβάνετε: 
- Οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

MOUNT FUJI AND HAKONE FULL DAY TOUR

ΟΛΟΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 11.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή η μονοήμερη εκδρομή σας μεταφέρει στο Mt. Fuji και Ha-
kone όπου θα επισκεφθείτε το 5ο Σταθμό του Mt. Fuji και την 
Αμαξοστοιχία Komagatake και μετά σε μια κρουαζιέρα στη 
λίμνη Ashi. Αναχωρώντας απευθείας από το Shinjuku Keio Pla-
za Hotel, αυτή η ξενάγηση κατευθύνεται κατευθείαν στο Mt. 
Fuji χωρίς να σταματήσετε στο τερματικό σταθμό λεωφορείων 
Hamamatsucho. Αυτή η εκδρομή είναι βολική για όσους μένουν 
στο Shinjuku, ή που δεν χρειάζονται υπηρεσία παραλαβής.
Δρομολόγιο
Mt. 5ος σταθμός Fuji (30 λεπτά) 
Το λεωφορείο θα κατευθυνθεί στον 5ο Σταθμό κατά μήκος 
της Γραμμής Subaru. Ο 5ος Σταθμός βρίσκεται σε 2300 μέτρα 
(7,546 πόδια) πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Σε αυτό το 
ύψος, οι συμμετέχοντες θα εκπλαγούν με εκπληκτική θέα που 
κόβει την ανάσα από πάνω από τα σύννεφα. 
Μεσημεριανό (50 λεπτά) 
Λίμνη Ashi Κρουαζιέρα (15 λεπτά) 
Αυτή η Λίμνη του Κρατήρα κατά μήκος του νοτιοδυτικού τείχους 
της καλντέρας του βουνού. Hakone σχηματίστηκε από μια 
ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη πριν από περίπου 3.000 χρόνια και 
παρέχει απίστευτη θέα της Mt. Fuji που εκτείνεται 30 χιλιόμετρα 
βορειοδυτικά. Θαυμάστε την υπέροχη θέα του Mt. Fuji από το 
πλοίο.
Mt. Komagatake Ropeway (50 λεπτά)
Πάρτε μια 7λεπτη διαδρομή με το σχοινί στην κορυφή του Mt. 
Komagatake. Πάρτε μια βόλτα με το συρματόσχοινο μέχρι 
το πνευματικό ιερό Motoksuumiya Hakone (αρχικό ιερό) που 
φωλιάζει στην κορυφή του βουνού.
Hakone

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο συγκεκριμένα σημεία
- Οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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ΟΝΕ DAY MT FUJI & WORLD HERITAGE NA-
TURE WALKING TOUR

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ
ΣΤΟ 
ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ 
FUJI

Έναρξη: 08:05
Διάρκεια: 13 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Για να είστε κοντά στη φύση και να ταξιδέψετε στα σύνορα 
μεταξύ ουρανού και γης πρέπει να  ζήσετε την ισχυρή ομορφιά 
του βουνού Fuji. Από το Τόκιο ταξιδεύουμε με λεωφορείο για 
το πρώτο μέρος της διαδρομής μας στο συχνά διακοσμημένο 
και τέλεια διαμορφωμένο ηφαίστειο, το όρος Fuji. Μόλις 
φτάσετε στο κέντρο επισκεπτών Fuji, μπορείτε να μάθετε για 
το ηφαίστειο μέσω οθονών και ταινιών και να το θαυμάσετε 
από το παρατηρητήριο του 2ου ορόφου. Έπειτα ήρθε η ώρα 
να ταξιδέψετε μέσα από τα σύννεφα 7,546 πόδια πάνω από 
τη στάθμη της θάλασσας στον 5ο σταθμό του Fuji Fuji - το 
παρατσούκλι των συνόρων μεταξύ ουρανού και γης - που 
βρίσκεται στο μισό του βουνού.

Απολαύστε ένα μεσημεριανό γεύμα σε ιαπωνικό στιλ προτού 
ξεκινήσετε την 90λεπτη περιήγηση περπατώντας στην 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς φύση με τον οδηγό. Κάντε μια βόλτα 
στο ιερό Kawaguchi Asama, ένα είδος Shinto Shrine, όπου 
θα συναντήσετε τα επτά ιερά κέδρα που λένε ότι είναι 1.200 
ετών. Επιστρέψτε στο λεωφορείο για το Τόκιο, όπου η εκδρομή 
τελειώνει στο Terminal Bus Shinjuku Express.

Σημείο συνάντησης: Keio Plaza Hotel Shinjuku, Main Building 
3F, in front of Sunrise Tours information desk. 

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο συγκεκριμένα σημεία
- Οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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TOKYO DISNEYLAND WITH PRIVATE TRANS-
FER

ΜΑΓΙΚΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
DISNEYLAND

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: -
Γλώσσα: Αγγλικά

Ελάτε να ανακαλύψετε το μαγικότερο μέρος του κόσμου. 
Εξερευνήστε 7 θαυμάσιους κόσμους:
Το World Bazaar: o κύριος διάδρομος εισόδου και η κύρια 
εμπορική περιοχή στο Τόκιο της Disneyland και έχει μια υπέροχη 
ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1920 στην Αμερική.
Adventureland: ένα υπέροχο μίγμα της Νέας Ορλεάνης και 
της ζούγκλας. Τα κυριότερα αξιοθέατα περιλαμβάνουν τους 
Πειρατές της Καραϊβικής, την κρουαζιέρα της ζούγκλας, το En-
chanted Tiki Room και τον σιδηροδρομικό σταθμό Western Riv-
er. Απελευθερώστε τον εσωτερικό σας πειρατή και ετοιμαστείτε 
για την περιπέτεια!
Το Westernland: μια θεματική περιοχή της Άγριας Δύσης. Δείτε 
το “Ποτάμια της Αμερικής” που φιλοξενεί το ποταμόπλοιο Mark 
Twain, το νησί Tom Sawyer και πολλά ζωντανά και μαγικά ζώα. 
Τα σημαντικότερα αξιοθέατα περιλαμβάνουν το Big Thunder 
Mountain και το Theatre Bear Theatre.
Το Critter Country: μια μικρή περιοχή του πάρκου αλλά 
κυριαρχείται από ένα μόνο σημαντικό αξιοθέατο, το Splash 
Mountain, μια μαγευτική βόλτα με σκάφος μέσα από τις σπηλιές 
των αστείων, ορεινών ζώων.
Το Fantasyland: φιλοξενεί το Κάστρο της Σταχτοπούτας και είναι 
γεμάτο από βόλτες ιδανικές για οικογένειες με μικρά παιδιά. 
Παρακολουθήστε καθώς το περιβάλλον αναπαράγει κλασικές 
ταινίες της Disney, όπως το Snow White και οι Επτά Νάνοι, ο 
Peter Pan και το Pinocchio. Εδώ θα βρείτε επίσης το Haunted 
Mansion. Ένα άλλο σημαντικό αξιοθέατο είναι Hunny Hunt του 
Pooh, το οποίο είναι μοναδικό στην Disneyland Tokyo.
Το Toontown του Mickey είναι έντονα εμπνευσμένο από την 
ταινία Who Framed Roger Rabbit. Το κύριο αξιοθέατο είναι το 
Car Toon Spin του Roger Rabbit. Υπάρχουν αρκετά μικρότερα 
αξιοθέατα, όπως το δημοφιλές σπίτι του Mickey’s και το Meet 
Mickey.
Οι βόλτες του Tomorrowland περιλαμβάνουν το Mountain 
Mountain και το Star Tours-Οι περιπέτειες συνεχίζονται. Και τα 
2 είναι τόσο συναρπαστικά που θα προσελκύσουν σίγουρα 
όλους τους μικρούς οπαδούς των Star Wars ή εκείνους που 
αναζητούν ένα συναρπαστικό rollercoaster μέσα στο διάστημα.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο εισόδου για 1 μέρα

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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TOKYO MORNING

ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΙΑΠΩΝΙΚΑ 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Έναρξη: 08:05
Διάρκεια: 4,15 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή η περιοδεία συνιστάται για τους ανθρώπους που 
επισκέπτονται πρώτη φορά το Τόκιο!
Δρομολόγιο: Συγκεντρωθείτε σε καθορισμένες τοποθεσίες κατά την 
ώρα συνάντησης, 09:00 - Σταθμός λεωφορείων Hamamatsucho. 
Η περιοδεία αναχωρεί από το τερματικό σταθμό λεωφορείων Ham-
amatsucho για να ξεκινήσετε την περιήγησή σας στο Τόκιο.
Πύργος του Τόκιο (30 λεπτά): Αποκτήστε μια καταπληκτική θέα του 
Μητροπολιτικού Τόκιο από το κατάστρωμα παρατήρησης
Imperial Palace Plaza (10 λεπτά): Θαυμάστε την θέα της Γέφυρας 
Nijubashi και του γύρω τοπίου σε αυτόν τον Εθνικό Κήπο που ήταν 
πρώην ιδιωτικός κήπος της Βασιλικής Οικογένειας
Asakusa Kannon & Ψώνια στο Nakamise (45 λεπτά): Από τους 
33 ναούς της ανατολικής Ιαπωνίας αφιερωμένους στη θεά Kan-
non, αυτός είναι ο μόνος στην πρωτεύουσα (αριθ. 13 για το 
προσκύνημα στους 33 ναούς). Επισκεφθείτε αυτήν την ιστορική 
περιοχή που περιλαμβάνει το Nakamise-dori, το δρόμο που οδηγεί 
στο ναό.
Akihabara μέσω της Ueno (με το αυτοκίνητο): Απολαύστε μια 
ευχάριστη διαδρομή μέσα από Ueno, όπου το πρώτο καφενείο του 
Τόκιο κάποτε ήταν στο Akihabara που είναι το σπίτι της περίφημης 
Electric Town.
Ακιχαμπάρα: Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν μπορεί να κατεβούν 
από το λεωφορείο στο Akihabara. Όλοι οι άλλοι θα έχουν θέα στο 
Akihabara από τα παράθυρα και θα συνεχίσουν με το λεωφορείο 
στο σταθμό του Τόκιο. 12:30 - Ο γύρος τελειώνει στο σταθμό του 
Τόκιο (Νότια έξοδος Marunouchi).

Σημείο συνάντησης: Keio Plaza Hotel Shinjuku, Main Building 3F - 
JP Σημείο τερματισμού: Akihabara or Tokyo Station

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο το σημείο συνάντησης προς το σημείο 
τερματισμού
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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CITYRAMA TOKYO MORNING TOUR - MEIJI 
SHRINE IMPERIAL PALACE GARDENS AND 
SENSO-JI TREMPLE (ASAKUSA)

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ

Έναρξη: 08:05
Διάρκεια: 3,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Εκπλαγείτε από την εποχιακή ομορφιά του Τόκιο με μια 
περιήγηση στα μυστικά σημεία του και στα εντυπωσιακά ιερά.
Απολαύστε τη φύση και τον πολιτισμό σε αυτή την περιήγηση 
που συνδυάζει την αυτοκρατορική και φυσική ομορφιά του 
Τόκιο. Ξεκινήστε με την επίσκεψη στο ιερό Meiji και μελετήστε την 
αρχιτεκτονική του. η οποία παρά το γεγονός ότι ξαναχτίστηκε 
μετά τις επιδρομές του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου, εξακολουθεί 
να διατηρεί έναν παραδοσιακό αέρα. Ιδού η εντυπωσιακή 
ξύλινη πύλη torii των 12 μέτρων καθώς περπατάτε μέσα από 
την είσοδο σε μια καταπράσινη τοποθεσία που ανθίζει με την 
εποχιακή χλωρίδα. Από εδώ οδηγούμε μέσα απο το ιαπωνικό 
κυβερνητικό κέντρο, το Εθνικό Κτίριο Δίαιτας, στο δρόμο προς 
τους Ανατολικούς Κήπους του Αυτοκρατορικού Παλατιού. Αυτή 
είναι μια από τις ωραιότερες κρυφές τοποθεσίες του Τόκυο που 
χαρακτηρίζει ένα αξέχαστο ιαπωνικό κήπο γεμάτο με εποχιακά 
λουλούδια. Στη συνέχεια θα φτάσουμε στο Ναό Senso-ji και στην 
Nakamise Shopping Street. Από τους 33 ναούς της ανατολικής 
Ιαπωνίας αφιερωμένους στη θεά Kannon, ο Asakusa Kannon 
είναι ο μόνος στην πρωτεύουσα (αριθ. 13 για το προσκύνημα 
στους 33 ναούς). Επισκεφθείτε αυτήν την ιστορική περιοχή που 
περιλαμβάνει το Nakamise-dori, τον δρόμο που οδηγεί στον 
ναό όπου τα πολύχρωμα αναμνηστικά και τα μεγάλα φανάρια 
απο χαρτί θα προσελκύσουν τα μάτια σας.

Σημείωση: Η εκδρομή μπορεί να συνδυαστεί με την εκδρομή 
Panoramic Tokio που συμπεριλαμβάνει κρουαζιέρα στο κόλπο 
του Τόκιο. 
Σημείο συνάντησης: Keio Plaza Hotel Shinjuku, Main Building 3F - 
JP Σημείο τερματισμού: Yurakucho Station.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο το σημείο συνάντησης προς το σημείο 
τερματισμού
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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TOKYO AFTERNOON – SEASIDE OBSERVA-
TION DECK, IMPERIAL PALACE GARDENS 
AND SENSO – JI TEMPLE

ΜΙΑ ΣΑΡΩΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Έναρξη: 12:30
Διάρκεια: 5.30 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ξεκινάμε την περιήγηση με λεωφορείο για τα αξιοθέατα, 
περπατώντας στο κτίριο του World Trade Center, όπου μπορείτε 
να κάνετε ζουμ μέχρι το κατάστρωμα παρατηρητηρίου στον 
40ο όροφο του Seaside Top με θέα 360 μοιρών πάνω από την 
πόλη. Βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, από εδώ μπορείτε να 
παρατηρήσετε τη ζωή που περνά κάτω από τα πόδια σας και 
ίσως να πάρετε ακόμη και μια γεύση από το όρος Fuji.
Επόμενη στάση είναι το Imperial Palace Plaza για να θαυμάσετε 
τη γέφυρα Nijubashi και το τοπίο γύρω από το Εθνικό Κήπο, 
το οποίο αποτελεί μέρος του ανακτόρου. Η κρουαζιέρα μας 
περνάει μέσα από την εκθαμβωτική εμπορική περιοχή της Ginza 
με το λεωφορείο στο δρόμο μας προς το Ναό Senso-ji και την 
Nakamise Shopping Street. Επισκεφθείτε αυτήν την ιστορική 
περιοχή η οποία περιλαμβάνει το Nakamise-dori, τον δρόμο 
που οδηγεί στο ναό, όπου τα πολύχρωμα αναμνηστικά και τα 
μεγάλα φανάρια χαρτί μπορεί να προσελκύσουν τα μάτια σας. 
Περνούμε το απόγευμα με μια χαλαρή κρουαζιέρα 40 λεπτών 
κατά μήκος του ποταμού Sumida για μια διαφορετική θέα 
της σύγχρονης πόλης του Τόκιο. Μόλις φτάσει το πλοίο στην 
αποβάθρα Hinode, θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο πίσω 
στο σταθμό του Τόκιο.

Σημείο συνάντησης: Keio Plaza Hotel Shinjuku, Main Building 3F - 
JP Σημείο τερματισμού: Tokyo Station

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο το σημείο συνάντησης προς το σημείο 
τερματισμού
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

TOKYO ROBOT EVENING CABARET

No.1 
ΙΑΠΩΝΙΚΟ 
ΒΡΑΔΙΝΟ 
ΣΟΟΥ 

Έναρξη: 16:00, 17:55, 19:50, 21:45
Διάρκεια: 1 ώρα
Γλώσσα: Αγγλικά

Κάντε κράτηση για την νούμερο 1 νυχτερινή ψυχαγωγία της 
Ιαπωνίας, η οποία βρίσκεται στη μέση της Kabuki-cho, Shin-
juku Τόκιο. Ανακαλύψτε τη μαγεία του φαντασμαγορικού 
ρομποτικού κόσμου μέσα από μια ρομποτική παράσταση 
ψυχαγωγίας με φανταχτερά φώτα νέον και χορευτική μουσική. 
Κόστος κατασκευής 10 δισ. Γιεν. Μια εξαιρετική live παράσταση 
όπου το ρομπότ περπατάει γύρω - γύρω. Μια συγχώνευση της 
ιαπωνικής κουλτούρας και των ρομπότ, μια νέα αισθητηριακή 
εμπειρία που κανείς δεν έχει δει ποτέ πριν. Η μουσική, ο χορός 
και η τεχνολογία συγχωνεύτηκαν σε μία μοναδική ψυχαγωγία. 
Οι ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται το εστιατόριο 
Robot. Ψηφίστηκε ως το 16ο δημοφιλέστερο τουριστικό 
αξιοθέατο στην Ιαπωνία στο trip advisor. Μια ιαπωνική έλξη 
που αφήνει τους τουρίστες εντυπωσιασμένους.

Σημείο συνάντησης: 1-7-1 Kabukicho Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo 
- JP

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

WATCH SUMO PRACTISE AT STABLE IN
TOKYO

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΣΟΥΜΟ 

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 2 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Το Σούμο είναι το εθνικό άθλημα της Ιαπωνίας και οι πολλοί 
στάβλοι γύρω από την περιοχή Ryogoku του Τόκιο είναι 
αναμφίβολα το καλύτερο μέρος για να το ζήσετε! Το Μεγάλο 
τουρνουά διαρκεί μόνο 6 φορές το χρόνο, αλλά το υπόλοιπο 
του έτους υπάρχουν πολλές πιθανότητες να δούμε τους 
παλαιστές του σούμο σε δράση, παρακολουθώντας τους σε 
μια πρωινή προπόνηση.
Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να παρακολουθήσετε τη 
σοβαρή πρακτική και την προπόνηση του σούμο παλαιστή 
από μικρές αποστάσεις. Νιώστε τον κόσμο του σούμο και πώς 
γίνεται συνήθως η πρακτική. Αυτή η εμπειρία θα είναι σίγουρα 
αξέχαστη. Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο τις Κυριακές και 
τους επόμενους μήνες λόγω τουρνουά: Μάρτιο, Ιούλιο και 
Νοέμβριο.

Σημείωση: Η διάρκεια και διαθεσιμότητα του προγράμματος 
μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Σημείο συνάντησης: Oedo line Ryogoku station Exit A2 (outside)
(Not JR Ryogoku station)

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

KAGUWA SHOW RESTAURANT

ΓΚΕΪΣΕΣ ΚΑΙ 
ΣΑΜΟΥΡΑΪ 
ΣΟΟΥ

Έναρξη: 19:30
Διάρκεια: 1 ώρa
Γλώσσα: Αγγλικά

Πρόκειται για ένα τεράστιο νέο εστιατόριο σε Ιαπωνικό στιλ 
στο Roppongi του Τόκιο. Απολαύστε μοναδική θεαματική 
παράσταση και ψυχαγωγία από τη Γκέισα, τον Σαμουράι, 
τον Oiran, τους Courtesans και το Kimono!! Μην χάσετε αυτό 
το δημοφιλές show ψυχαγωγίας στο Roppongi Kaguwa, το 
οποίο είναι ένα εστιατόριο σε ιαπωνικό στιλ με ρεκόρ δημόσιων 
παραστάσεων στο εξωτερικό. Σίγουρα θα απολαύσετε 
τη συγχώνευση της σύγχρονης παράστασης, αλλά 
συμπεριλαμβάνει την παραδοσιακή χορευτική παράσταση της 
Ιαπωνίας από τον Oiran, τον Σαμουράι και τους ερμηνευτές 
που είναι ντυμένοι ως Γκέισες. Αυτή η νυχτερινή παράσταση 
συνεχίζεται κάθε νύχτα στο κέντρο των παραστάσεων Roppon-
gi από το Oiran-za στο Kaguwa που είναι εξοπλισμένο με 180 
θέσεις. Σε αυτό το “νέο” “Japanese stage performance που 
χαρακτηρίζει το θέμα της Oiran από επιλεγμένους επαγγελματίες 
χορευτές και ιαπωνικές drag queens, θα απολαύσετε μια κομψή 
χορευτική παράσταση δράσης όπως το κρέμασμα στον αέρα 
και άλλες action παραστάσεις.

Σημείωση: Το All-You-Can-Drink περιλαμβάνει μπύρα, shochu, 
ουίσκι, coca cola, ginger ale, λικέρ λεμονιού, τσάι oolong, 
χυμό πορτοκαλιού.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

TEA CEREMONY EXPERIENCE

ΤΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΣΑΓΙΟΥ

Έναρξη: 08:05
Διάρκεια: 3.05 ώρa
Γλώσσα: Αγγλικά

Βυθιστείτε στον ιαπωνικό πολιτισμό και δοκιμάστε την 
παράδοση μιας τελετής τσαγιού στο Nihonbashi του Τόκιο.Σε 
μικρή απόσταση με τα πόδια από το σταθμό του Τόκιο μπορείτε 
να πάρετε μέρος σε τελετή τσαγιού. η επιτομή της ιαπωνικής 
παράδοσης. Εδώ θα βρείτε ηρεμία και ένα μέρος για να είστε 
ήρεμοι σε μια πόλη της οποίας ο γρήγορος ρυθμός και η 
ηλεκτρική ατμόσφαιρα θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση. 
Ελάτε να λάβετε μέρος σε ένα πνευματικό τελετουργικό που 
θα σας φέρει σε επαφή με τη γη σε μια άσκηση που θα σας 
βοηθήσει να διαλογιστείτε, απολαμβάνοντας τις ευεργητικές 
ιδιότητες το ιαπωνικό πράσινο τσάι.
Κατά τη διάρκεια μίας και μισής ώρας, δοκιμάστε μια 
παραδοσιακή τελετή τσαγιού και μάθετε τα πάντα για αυτήν την 
αρχαία τέχνη από τον εκπαιδευτή σας στην αίθουσα τελετών 
τσαγιού Koomon. Μετά την τελετή, έχετε την υπόλοιπη μέρα να 
την περάσετε όπως θέλετε.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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ONE DAY NIKKO WORLD HERITAGE TOUR

ΝΙΚΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Έναρξη: 08:05
Διάρκεια: 12 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ανάμεσα σε πλούσια δάση, το Nikko είναι το ιδανικό μέρος για 
να εξερευνήσετε την ισχυρή δύναμη του shogunate Tokugawa 
καθώς και την πιο εντυπωσιακή φυσική ομορφιά της Ιαπωνίας.
Ξεκινήστε με ταξίδι στο Nikko με λεωφορείο, όπου κατά την 
άφιξή μας θα κάνουμε μια ξενάγηση στο Shrine Nikko To-
shogu, μία από τις πιο σημαντικές τοποθεσίες της παγκόσμιας 
κληρονομιάς της χώρας. Ιδού το πανέμορφα διακοσμημένο και 
πλούσιο σχέδιο που το καθιστά Εθνικό Θησαυρό της Ιαπωνίας 
και δείτε την περίοδο της Εdo να ζωντανέυει μπροστά στα μάτια 
σας. 400 ετών, μέχρι σήμερα και ακόμα μπορείτε να εντοπίσετε 
τα θρυλικά γλυπτά του ιερού συμπεριλαμβανομένων των τριών 
πιθήκων που απεικονίζουν την παροιμία «δεν ακούω κανένα 
κακό, δεν βλέπω κανένα κακό, δεν λέω κανένα κακό», καθώς και 
τη κοιμισμένη γάτα. Ένα σύμβολο του Nikko, η λίμνη Chuzen-
ji δημιουργήθηκε από μια έκρηξη του Mt Nantai. Περάστε 
μερικά ήσυχα λεπτά για να μελετήσετε την ηρεμία γύρω από το 
ξενοδοχείο, προτού συνεχίσουμε την περιήγησή μας σε έναν 
από τους τρεις μεγάλους καταρράκτες της Ιαπωνίας - Keg-
on Falls. Με εντυπωσιακη πτώση 97 μέτρων, το νερό εκχύνετε 
δραματικά από τη λίμνη Chuzenji σε αυτό που εγγυάται να είναι 
ένα αξέχαστο θέαμα. Απορροφήστε την εμφάνιση της φυσικής 
ομορφιάς από το deck και επιστρέψτε με απίστευτες εικόνες 
χαραγμένες στο μυαλό σας. Η περιοδεία διαλύεται κατά την 
άφιξή σας στη διασταύρωση Sukiyabashi στο Ginza.

Σημείο συνάντησης: Keio Plaza Hotel Shinjuku, Main Building 3F 
- JP Σημείο τερματισμού: Ginza/Shinjuku.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο το σημείο συνάντησης προς το σημείο 
τερματισμού 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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CRUISE & DINNER

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
& ΔΕΙΠΝΟ 
ΣΕ ΠΑΡΑΔΟ-
ΣΙΑΚΟ 
ΠΛΟΙΑΡΙΟ

Έναρξη: 19:15
Διάρκεια: 2 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Απολαύστε το δείπνο σε μπουφέ και το Oiran show εν πλω καθώς 
και το όμορφο νέον του Τόκιο! Θα ταξιδέψετε με το  μοναδικά 
σχεδιασμένο κρουαζιερόπλοιο στον κόλπο του Τόκιο όπου θα 
δείτε το όμορφο νέον της πόλης από το νερό. Κατά τη διάρκεια 
του δείπνου, θα υπάρχει μια διασκεδαστική παράσταση Oiran 
όπου μπορείτε να απολαύσετε την ιαπωνική παραδοσιακή 
κουλτούρα σε ένα all you can eat & drink μπουφέ. Η ομάδα 
των εκτελεστών του Oiran Show αποτελείται από ερμηνευτές 
της εταιρείας Shiki (Four Seasons) και δημιουργείται από τους 
καλύτερους καλλιτέχνες και δημιουργούς που οι επισκέπτες 
μπορούν να δουν από κοντά. Εκτός από το τραγούδι και το 
χορό, τα μέλη χαιρετούν τους επισκέπτες καθώς επιβιβάζονται 
στο πλοίο και δουλεύουν για να κάνουν την περιήγηση σας 
αξέχαστη με την συμμετοχή τους κατα τη διάρκεια του δείπνου 
σας και τη λήψη φωτογραφιών με τους επισκέπτες.

Η παράσταση είναι ένα μείγμα πολλών παραδοσιακών 
ιαπωνικών στυλ χορού, συμπεριλαμβανομένου του Kabuki-style 
και του courtesan-style, το οποίο μπορείτε να απολαύσετε όλο 
το χρόνο. Οι παραστάσεις είναι συμμετοχικές και προσφέρονται 
για ομάδες θεατών, κοινωνικά πάρτι, γάμους, σχολικά ταξίδια 
και νέους και ηλικιωμένους, άνδρες και γυναίκες, καθώς και 
ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων.

Περιλαμβάνετε: 
- Κρουαζιέρα
- Γεύμα και ποτά
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Φιλοδωρήματα


