Den store
dager

rundreisen

–

17

Opplev Japans fantastiske historie nært på! Vi har satt sammen
et 16-dagers program, der dere utforsker Japans kulturelle
sjel. Dere reiser på egen hånd til alle de viktige historiske
plassene: moderne storbyer som Tokyo, Kyoto og Hiroshima, så
vel som mindre, historiske velbevarte byer og naturområder.
Dere overnatter primært på hotell med internasjonal standard,
men får også den unike sjansen til å oppleve tradisjonelle,
japanske vertshus. I pakken inngår også et Japan Rail Pass,
som gir dere nesten full tilgang til det supereffektive
japanske togsystemet.
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Oversikt

Oversikt
Dag 1: Avreise
Dag 2: Tokyo – Ankomst og sightseeing
Dag 3: Tokyo – Fiskemarked, keiserpalasset

og

moderne

arkitektur
Dag 4: Tokyo – Utflukt til Nikko, Fuji eller Kamakura
Dag 5: Tokyo – Shopping og gourmetopplevelser i toppklasse
Dag 6: Izu-Kogen – Varme kilder, turgåing og tradisjonell
overnatting
Dag 7: Takayama – Shinkansen (hurtigtog) og de japanske alpene
Dag 8: Takayama – Morgenmarked, tempel og sakebryggeri
Dag 9: Kanazawa – Samuraihus og parken Kenrokuen
Dag 10: Kanazawa – Geisha-distriktet og tradisjonelt håndverk.
Dag 11: Hiroshima – Fredsmuseet og restauranter i Nagamachi
Dag 12: Hiroshima – Utflukt til den hellige øya Miyajima
Dag 13: Kyoto – Gullpaviljongen og Nijo-borgen
Dag 14: Kyoto – Den filosofiske stigen, sølvpaviljongen og
Kiyomizudera
Dag 15: Kyoto – Utflukt til Nara eller Miho-museet
Dag 16: Kyoto – Heian-jo-tempelet og geishaene i Giondistriktet
Dag 17: Hjemreise

Pris

Prisen inkluderer:
Fly: Oslo-Tokyo / Osaka-Oslo
Flyplasskatter og avgifter
4 netter på hotell i Tokyo
1 natt på tradisjonell ryokan med varme kilder i IzuKogen
2 netter på tradisjonellt gjesthus i Takayama
2 netter på hotell i Kanazawa
2 netter på hotell i Hiroshima
4 netter på hotell i Kyoto
Flybuss ved ankomst og avreise
Togbilletter fra Tokyo til IzuKogen
Japan Rail Pass 7 dager (dag 7-13)
Halvpensjon i Izu-Kogen (middag og frokost)og frokost i
Takayama

Bykart, gåguide og annen praktisk informasjon om Japan

Legg til 1 ekstra natt i Izu-Kogen:
1 ekstra natt på tradisjonell ryokan i Izu-Kogen
Halvpensjon i Izu-Kogen (middag og lunsj)

Prisen inkluderer ikke:
Måltider (utover halvpensjon i Izu-Kogen og Takayama)
Sightseeingturer (kan kjøpes i tillegg)
Reiseforsikring
Avbestillingsforsikring
Eventuell lokal byskatt som vil innkreves på hotellet

Priser:
Kategori:
Basis:
Superior:
Legg til ekstra natt i
Izu-Kogen:

Enkeltrom Twinrom Trippelrom Firesengsrom
25 700

22 500

NOK

NOK

34 000

27 500

NOK

NOK

3 500 NOK

Barnerabatt u/12 år:

1 500 NOK

Høysesongstillegg*

+1 000~3
500 NOK

+3 500~6
Super-høysesongstillegg**
000 NOK

Alle priser er per person.
*) Høysesonger i Japan:
ca. 10. – 25. april

2 500
NOK
1 500
NOK
+1
000~3
500 NOK
+3
500~6
000 NOK

21 500 NOK 21 000 NOK
26 500 NOK 26 000 NOK
2 200 NOK

2 000 NOK

1 500 NOK

1 500 NOK

+1 000~3
500 NOK

+1 000~3 500
NOK

+3 500~6
000 NOK

+3 500~6 000
NOK

ca. 25. juni – 31. juli
ca. 1. september – 15. november
**)
ca.
ca.
ca.

Super-høysesonger i Japan:
15. mars – 10. april
25. april – 10. mai
1. august – 31. august

De ovennevnte prisene kan variere fra kr. 1000 til 4000 ekstra
per person avhengig av bookingens tidspunktet.
Japanspesialisten prøver naturligvis å gjøre reisen så billig
som mulig i tråd med de reisendes ønsker og fleksibilitet.
Kontakt oss gjerne angående priser for trippelrom eller andre
ønsker.

Passer ikke reisen dine behov?
Vi kan alltid justere programmet slik at du får opplevelsene
du drømmer om! Kontakt oss for mer informasjon.

Book i god tid!
Det kan være vanskelig å få hotellrom bekreftet i Kyoto i
høysesongene. Derfor kan hotellet og prisen være forskjellige,
avhengig av tilgjengeligheten av ledige hotellrom. Hvis du
reiser til Kyoto i følgende perioder, bør du reservere 4 – 6
måneder før avreise.

Høysesong i Kyoto
Slutten av mars til midten av april (Sakura – Cherry
Tree Blossom)
Tidlig mai (Golden Week – tilfeldige helligdager i
Japan)
Midt i juli (Kyoto Gion Matsuri – Kyoto Gion Festival)
Midt i september (Silver Week – tilfeldige helligdager i
Japan)

Sent i oktober til midten av november (Momiji –
høstfarger)

Overnatting

Overnatting:
Standard overnatting:

3* hotell i det sentrale Tokyo
Dere bor på et tre-stjerners hotell ved et av Tokyos
knutepunkter, med lett adgang til byens supereffektive
offentlige transportsystemer. Rommene deres er velutstyrte og
i vestlig stil. De er rene og pene, men noe små.

4* ryokan i Izu-Kogen
Tradisjonelt og luksuriøst gjestgiveri. Oppholdet inkluderer
nydelig gourmetmat til frokost og middag, og det finnes mange
herlige Onsen-bad med varmt vann fra vulkanske kilder. Pene og
forholdsvis store rom.

2* minshuku i Takayama
Autentisk og hyggelig “minshuku,” et tradisjonelt pensjonat
som ikke er fullt så luksuriøst som et “ryokan”. Oftest
familiedrevet med en varm atmosfære. Nydelig, hjemmelagt
frokost. Rommene kan være noe små, men bekvemme. Som oftest
deles bad og toalett på gangen.

3* hotell i Kanazawa
Vestlig turistklassehotell med god beliggenhet. Rommene er

funksjonelle med alle basis-fasiliteter som gjør oppholdet
behagelig. Ved stasjonen finner man den store bussholdeplassen
hvorfra man kan ta sightseeingbuss til alle områdene av
Kanazawa, f.eks til Kenrokuen-hagen eller samurai- eller
geisha-distriktene. Området byr også på god shopping, og det
finnes mange restauranter i gå-avstand.

3* hotell i det sentrale Hiroshima
Moderne hotell, beliggende enten nær Hiroshima Station eller
Hiroshima sentrum. Herfra er det enkelt å komme rundt med
trikk, tog eller til fots. Rommene er funksjonelle og bra, men
kan være litt små.

3* hotell i det sentrale Kyoto
Et nydelig 3-stjerners hotell i hjertet av Kyoto. Hotellet har
lett adgang til offentlig transport slik at dere får de beste
mulighetene til å komme rundt i Kyoto og dermed få det
optimale ut av deres ferie. Rommene er velutstyrte og i
vestlig stil. De er rene og pene, men noe små.
Superior overnatting:

4* hotell i det sentrale Tokyo
Dere bor på et 4-stjerners hotell ved et av Tokyos
knutepunkter, med lett adgang til byens supereffektive
offentlige transportsystemer. Hotellet har mange fasiliteter,
som bar, restaurant og treningssenter. Rommene er moderne og
forholdsvis store. Ønskes enda større rom, kan man oppgradere.
Rommene har fasiliteter som air condition, kjøleskap,
hårtørrer og TV med internasjonale TV-kanaler. Normalt gratis
internett i form av wi-fi eller LAN-kabel. Flott utsikt fra de
fleste rom.

4* ryokan i Izu-Kogen
Tradisjonelt og luksuriøst gjestgiveri. Oppholdet inkluderer
nydelig gourmetmat til frokost og middag, og det finnes mange
herlige Onsen-bad med varmt vann fra vulkanske kilder. Pene og
forholdsvis store rom.

4* ryokan i Takayama
Et av byens beste steder for tradisjonell overnatting. Rommene
er innredet i japansk stil og med privat bad og toalett. Det
er også et felles Onsen-bad med vann fra naturlig varme kilder
hvor man kan slappe av etter en lang dag.

3+* hotell i Kanazawa
Vestlig turistklassehotell med god beliggenhet. Rommene er
funksjonelle med alle basis-fasiliteter som gjør oppholdet
behagelig. Ved stasjonen finner man den store bussholdeplassen
hvorfra man kan ta sightseeingbuss til alle områdene av
Kanazawa, f.eks til Kenrokuen-hagen eller samurai- eller
geisha-distriktene. Området byr også på god shopping, og det
finnes mange restauranter i gå-avstand.

4* hotell i det sentrale Hiroshima
Hotell med fasiliteter som bar, restaurant, treningsrom,
utsikt og god belligenhet. Rommene er moderne og store med
alle fasiliteter som gjør oppholdet behagelig.

4* hotell i det sentrale Kyoto
Kvalitetshotell med gode fasiliteter i hjertet av Kyoto.
Hotellet har lett adgang til offentlig transport slik at dere
får de beste mulighetene til å komme rundt i Kyoto og dermed
få det optimale ut av deres ferie. Hotellet har gode og
funksjonelle rom av bra størrelse.

Informasjon

Praktisk informasjon
Det er en god idé å forberede seg litt før man reiser til
Japan første gangen. Kulturen er veldig forskjellig og mange
dagligdagse ting skiller seg fra hva vi er vant med her
hjemme. Vi har satt sammen en praktisk guide med gode råd og
tips på ting som man bør tenke på når man reiser til Japan.
Les guiden vår her.

Program
for
Den
rundreisen i Japan

store

Dag 1: Avreise
Dere flyr til Tokyo Narita flyplass.

Dag 2 – 6: Tokyo
Etter ankomst, drar dere med Airport Limousine-buss til deres
hotell eller til en busstasjon i nærheten av deres hotell i
Tokyo sentrum.
Dere får hele dagen til å utforske Tokyo, en av verdens
største og mest varierte metropoler, der det gamle og det nye
ligger side om side. I Harajuku-kvarteret er tenåringsjentene
utkledd som tegneseriefigurer, mens brudepar i de fineste
kimonoene blir viet blant tusen år gamle tradisjoner på Meiji
Shrine. Spis fersk sushi på verdens største fiskemarked i
Tsukiji, kjøp elektronikk i Akihabara, se gamle skatter på
Nasjonalmuseet i Ueno, opplev atmosfæren i keiserpalassets

østre hage, shop i fine butikker i Ginza, eller kjøp billige
japanske suvenirer på Nakamise-gaten, som leder til det vakre
tempelet Asakusa Kannon. Gå over det kjente gatekrysset i
Shibuya, bli overveldet på verdens mest trafikkerte
togstasjon, Shinjuku, eller dra på en heldagstur til det
kjente Fujifjellet. Tiden går fort i Tokyo og vi anbefaler at
dere bruker en av disse dagene på en heldagstur for å få så
mye ut av Tokyo som mulig.
Ikke glem at dere skal veksle inn deres Japan Rail Pass mens
dere er i Tokyo. Dere må informere om at det ikke skal brukes
før dag 7.
Les mer om utflukter i Tokyo her

Dag 6 – 7: Izu-Kogen
Nå skal dere for første gang reise med Japans effektive
togsystem. Dere reiser sydvest til Izu-halvøyen, der den
uberørte Izu-Kogen Nasjonalpark ligger. Begi dere ut på en av
de vakre turstiene og nyt stillheten. Her finner dere nesten
ingen andre turister. Dere kan også få et glimt av det hellige
Fujifjellet herfra. Glem ikke å vende tilbake til deres
tradisjonelle japanske gjestehus, ryokan, i god tid for en
opplevelse i særklasse. Nyt et herlig langt bad i det
harmoniske spaet med naturlige varme kilder – det finnes også
varme kilder ute i friluft! Kle dere i myke bomullskimonoer og
forbered dere for en fest for både øyne og smaksløker! På
kvelden blir dere tilbudt et tradisjonelt japansk kaisekimåltid, laget av mesterkokker, og tilberedt med årstidens
delikatesser.

Dag 7 – 9: Takayama

I dag begynner dere å bruke deres Japan Rail Pass, et kort som
gir dere nesten ubegrenset tilgang til Japans tognett. Len
dere tilbake og nyt perfeksjonen og effektiviteten som skiller
de japanske togene fra alle andre togsystem i verden. Fra
toget ser man japanske landsbyer, fjell, risfelt og sedertreskoger der man suser forbi i en fart 300 km/timen. De siste to
timene, fra Nagoya, reiser dere med et langsommere tog som tar
dere gjennom grønne daler på snirklete togspor opp mellom
fjellene. Takayama er en avsidesbeliggende og vel bevart
fjellby, som ofte kalles for «Lille Kyoto». Særlig i San-nomachi-bydelen er de gamle tradisjonelle trehusene spesielt
vakre, og her kan man kjøpe håndverk, besøke sakebryggerier
som er flere hundre år gamle, eller dra på en tur i gamledagse
sykkel-richshawer. Man kan også besøke landsbyen Hida, som er
som et slags friluftsmuseum, og som ligger rett utenfor
Takayama. Der kan man se lokale hus fra ulike tidsperioder.
Dere bor på et minshuku, et familieeid japansk tradisjonelt
gjestgiveri.

Dag 9 – 11: Kanazawa
Fra Takayama drar dere nordover til Kanazawa. Da Shogunen
styrte landet var byen en av de rikeste og samuraier vandret
rundt i gatene. Selv om Kanazawa i dag er en moderne storby så
kan man fortsatt kjenne på den historiske atmosfæren. Her
finner man en av Japans vakreste parker, den nesten 400 år
gamle Kenroku-en, som er bygd etter kinesiske prinsipper om
fulkommenhet og perfeksjon. Man kan også gå gjennom de gamle
samurai-kvartalene i Nagamachi, handle eksklusivt i Hirosakagaten eller bli med på en annerledes sightseeing til Ninjatempelet, som naturligvis både har dører i lønn, og hemmelige
rom (plassreservasjon er nødvendig).

Dag 11 – 13: Hiroshima og Miyajima
Dere fortsetter sydøst til en by som nesten ikke trenger en
introduksjon: Hiroshima kommer nok alltid til å være synonymt
med atombombingen 6.august 1945. Atombombekuppelen og det
vakre, men skremmende Fredsmuseet vitner om den totale
ødeleggelsen. Men når man går ut i den vakre Fredsparken eller
går i den livlige gågaten, Hondori, ser man at livet i
Hiroshima fortsetter. Byen er gjestfri og folket er vennlige
livsnytere. Smak på ekte japansk soul-mat i form av okonomiyaki: en omelett med nudler, kål og bacon, som er dekket med
en deilig saus med majones! Ta dere gjerne tid til å besøke
den lille øyen Miyajima, som tar en time med tog og ferge fra
Hiroshima, og hele reisen inngår i deres Japan Rail Pass. I
gamle dager ble denne øyen betraktet som hellig, og her finner
dere den vakre Itsukushima-helligdommen, som er bygget på
stolper i vannet for å ikke komme i kontakt med den hellige
jorden. Foruten Itsukushima finnes det mange andre hellige
plasser, som blant annet Daisho-in-tempelet, som Dalai Lama
flere ganger har besøkt. Vær snill mot de mange tamme sikahjortene – de betraktes som hellige.

Dag 13 – 16: Kyoto
For siste gang reiser dere med hurtigtoget Shinkansen og denne
gangen går reisen til Japans kulturelle skattekammer, Kyoto.
Dette er Japans gamle hovedstad og her finner dere noe av det
beste innen japansk kultur. Med fire netter i Kyoto vil dere
se mye, men ikke alt. Her finnes nemlig mer enn 1600
buddhistiske templer og 270 shintoistiske helligdommer. Dere
kan vandre i den majestetiske bambusskogen ved Kodai-jitempelet, se de 1001 gylne statuene av barmhjertighetsgudinnen
Kannon på San-ju-san-gendo-tempelet, og fra Kiyomizu-tempelet

med de hellige kildene får dere en utsikt over hele byen.
Samurai-borgen Nijo, med det såkalte nattergalsgulvet som
kvitrer uansett hvor man går på det, er et annet must når man
besøker Kyoto. Se tradisjonell kabuki-teater eller en annen
forestilling i geisha-kvartalet på Gion Corner. Dra på en
dagstur til Japans første hovedstad Nara (45 min fra Kyoto) og
se verdens største bronse-buddha i Todai-ji-tempelet. Vi
anbefaler at man booker en utfluktstur for å se så mye som
mulig, inkludert det gamle keiserpalasset som man må søke om å
få besøke i forveien. Dere kan kjøpe mange fine ting i Kyoto,
som silke og fint papir. Kyoto er også kjent for sin mat og
sin te. Vi anbefaler at dere bruker siste kvelden i Kyoto på
en fin restaurant, kanskje en som serverer gourmetmat, eller
den kjente shojin-ryori: vegetarisk mat som buddhistiske
munker spiser. Be gjerne hotellets personale om hjelp med
bordreservasjon.
Les mer om utflukter i Kyoto her

Dag 17: Hjemreise
Dere hentes av en shuttlebuss som kjører dere til Osaka
flyplass, hvorfra dere reiser tilbake til Norge.

