Tilleggspakke: Kunst og øyhopping – 5 dager
Oversikt
Pris
Overnatting
Informasjon

Oversikt

Oversikt
Dag 1: Okayama – Korakuen (japansk hage).
Dag 2: Naoshima, et av Tadao Andos mesterverk.
Dag 3: Takamatsu – Risturin (japansk hage) og Konpiratempelet.
Dag 4: Matsuyama – Slottsbyen med varme kilder og utflukt til
Uchiko.
Dag 5: Avreise fra Matsuyama til for eksempel Kyoto,
Hiroshima, Osaka eller Tokyo.

Pris

Inkludert i prisen:
1 natt i Okayama
2 netter i Takamatsu
1 natt i Matsuyama
Kart og veiledning om transport mellom byene
Informasjon om de besøkte stedene.

Ikke inkludert:
Flybillett
Japan Rail Pass *
Fergebilletter
Måltider
Utflukter (kan kjøpes)
Reiseforsikring
Avbestillingsforsikring
Eventuell lokal byskatt som vil innkreves på hotellet
*) Skal dere reise rundt i Japan før eller etter deres tur til
Shikoku kan det lønne seg med et Japan Rail Pass. Prat med oss
på Japanspesialisten så kommer vi sammen frem til hva som er
lønnsomt for dere!

Priser og reservasjon
Kategori:
Standard:

Enkeltrum

Dobbeltrom

På

fra NOK

forespørsel

3200

Alle priser er per person.
Overnevnte priser er fra-priser, og kan variere grunnet
tilgjengeligheten på hotellene ved reservasjonstidspunk.

Passer ikke reisen dine ønsker?
Vi kan alltids justere programmet, slik at du får oppleve alt
du drømmer om. Kontakt oss for mer informasjon!

Overnatting

Japanspesialisten anbefaler:
Standardovernatting:

3* hotell i centrale Okayama
Moderne hotell i nærheten av Okayama
Station, hvor du enkelt og enkelt kan
reise videre. I nærheten finner du kafeer
og restauranter. Rommene er rene og
funksjonelle, men kan være litt små,
spesielt hvis du har mye bagasje med deg.

3* hotell i centrale Takamatsu
Moderne hotell ved siden av Takamatsu
stasjon, et ideelt sted for å utforske
byen eller reise videre. Nærliggende er
både restauranter og nærbutikker. Hotellet
har gode fasiliteter, og rommene er lyse
og komfortable.

3* hotell i centrale Matsuyama
Sentralt

beliggende

hotell

med

god

beliggenhet i nærheten av Matsuyama
Castle,
togstasjon,
shopping
og
restauranter. Rommene er større enn
japansk standard og har gode fasiliteter.

Informasjon

Praktisk informasjon
Det er en god ide å forberede litt før du reiser til Japan for
første gang. Det er en helt annen kultur og mange ting skiller
seg fra her hjemme. Vi har satt sammen en praktisk guide med
gode råd og tips om ting du bør vurdere når du reiser til
Japan.
Les vår guide her.

Program
hopping

for

Kunst

og

øy-

Interessant kultur og flott natur,
sprudlende byliv og avslapping i varme
kilder – alt det beste fra vest-Japan på
fem dager! På denne reise overnatter dere
hovedsaklig på hotell med internasjonal
standard.

Dag 1: Ankomst Okayama
Fra en distinasjon i Japan tar dere Shinkansen (hurtigtog) til
Okayama. Det er en moderne storby, som gjemmer en stor
naturopplvelse: Her ligger nemlig en av Japans tre vakreste
hager, Koraku-en! Koraku-en ble startet lagd i 1687 på ordre
av daimyo Ikeda Tsunamasa, og stod ferdig i år 1700. Hagen har
hatt det samme utseende siden da, bortsett fra mindre
endringer som har blitt gjort av forskjellige daimyos gjennom
århundrene. Her finner du alt av: innsjøer, små helligdommer,
og til og med ris- og tefelt! Like ved siden av parken ligger
det vakre, svarte Okayama slott.

Dag 2-3: Naoshima/Takamatsu
Fra Okayama fortsetter dere i dag mot den minste av Japans
fire hovedøyer, naturskjønne Shikoku, der dere har tre
overnattinger. På veien besøker dere til og med den lille øyen
Naoshima, som er helt unik: en liten øy dedikert utelukkende
til kunst! Her finnes skulpturer, kunstmuseer og
arkitektoniske installasjoner – alt i perfekt harmoni med
naturen på øyen. Det nye kunstmuseet Chichu er for eksempel
nedgravd i bakken for å ikke forstyrre landskapet. Både dette

og øyens andre hovedmuseum, Benesse House, er designet av den
verdensberømte japanske arkitekten Tadao Ando.
Sent på ettermiddagen fortsetter dere med ferge til Shikoku.
Dere har to overnattinger i Takamatsu, den største byen i
Japans minstre prefektur, Kagawa. Takamatsu ligger ved havet
og har mye å tilby. Høydepunktet er Ritsurin-koen, en av
Japans vakreste hager! Nyt utsikten med en kopp te i
Kikugetsu-tei-tehus, eller ta en kort togtur til Isami Noguchi
Garden Museum (ca 1 time med tog). Vennligst merk at man må
booke billetter til museet i forveien. Et annet spennende
besøk er til det gamle Konpira-tempelet (1 time med tog), som
ligger på toppen av en trapp med 1368 trappetrinn! Pass på å
fyll magen med den lokale spesialiteten udon-nudler før dere
begynner ferden opp trappen!

Dag 4: Matsuyama
I dag fortsetter reisen med tog vestover til Matsuyama. Med en
halv million innbyggere er dette den største byen på hele
Shikoki, men den har klart å bevare sin gammeldagse sjarme.
Byens absolutt mest populære attraksjon er badehuset Dogo
Onsen. Japan har tusenvis av bad med naturlige varme kilder,
men dette blir sagt å være den eldste. Dogo Onsen sies å ha
vært inspirasjon til Hayao Miyazakis ”Spirited Away”, og i
filmen er det gudene selv som besøker badehuset. Navnene
passer bra, man kan velge mellom det billigere badet ”Kami nio
yu” (gudenes bad) i første etasje, eller gå høyere opp til det
mer luksuriøse ”tama no yu” (åndenes bad). Her kan man til og
med få mulighet til å se keiserfamiliens eget bad, reservert
for deres sjeldne besøk. Utover badehuset har Matsuyama et
kjent slott som ligger på en bratt klippe midt i byen. Fra
toppen har man en fantastisk utsikt over byen og Seto-sjøen.

Dag 5: Avreise fra Matsuyama
I dag drar dere fra Matsuyama for å fortsette deres rundreise

i Japan. Toget tar dere direkte fra Matsuyama til Okayama, der
dere kan hoppe på Shinkansen. Fra Matsuyama kan man også ta en
tur med båt over havet til Hiroshima. Mulighetene er mange!

