Tilleggspakke:
Sør-Japans
skjulte perler – 5 dager
Reis tilbake til naturen og tilbake i tid. Japans idylliske
sørvestkysten byr på spennende historie og de vakreste
landskapene. Du reiser på egenhånd til de gammeldagse byene
Hagi, Tsuwano og Matsue. Gå langs godt bevarte samurai-gater
og føl roen i zenhager. Turen kan kjøpes for våre
grunnleggende turer. Du bor på vestlig hotell , men får også
den unike sjansen til å oppleve tradisjonelle japanske kroer.
Flere måltider og transport med det supereffektive japanske
togsystemet er også inkludert.

Oversikt
Pris
Overnatting
Information

Oversikt

Oversikt
Dag 01: Ankomst til Hagi – Keramikk og det vakre slottet
Dag 02: Risfelt i Tsuwano og tradisjonell innkvartering
Dag 03: Matsue – Vannbyen og verdens vakreste japanske hage
Dag 04: Varme kilder og Izumo-helligdommen i Matsue
Dag 05: Avgang fra Matsue til Tokyo / Osaka / Kyoto eller
lignende

Pris

Inkluderet i prisen:
1 natt i Hagi i traditionel japansk ryokan inkl.

halvpension
1 natt i Tsuwano i traditionel japansk ryokan inkl.
halvpension
2 netter i Matsue på valgte hotelkategori
Opgradering fra 7-dagers Japan Rail Pass til 14-dagers
Vejledning om transport mellem byerne
Informasjon om de besøkte byer

Ikke inkluderet i prisen:
Oversøiske flybilletter
Måltider (halvpension i Hagi og Tsuwano)
Lokale byskatter, som ikke kan opkerves/betales
hjemmefra
Sightseeingture (kan kjøpe i tillegg)
Rejseforsikring

Priser og reservasjon:
Kategori:

Enkeltrom

Tosengsrom

Basis

På forespørsel

6.200 NOK

Superior

På forespørsel

7.600 NOK

Alle priser er per person.
Over nevnte priser er fra priser, og kan variere i henhold til
tilgjengelihet på hotell ved reservasjon.
Denne pakke kan kun kjøbes som tillegg eller endring til en
rejse bestilt gjennem oss.

Passer ikke reisen dine ønsker?
Vi kan alltid justere i programmet, så du får de opplevelser
med, du drømmer om.
Kontakt oss for mer information.

Overnatting

Overnatting
BASIS OVERNATTING:

2* traditionel ryokan i Hagi

Slapp av i dette nydelige gjestehuset. Det ser litt gammelt ut
fra utsiden, men inni er det et vakkert, velholdt trebygg i
autentisk japansk stil. Rommene og boblebadene er fine og
funksjonelle, men allikevel ikke ekstravagante. Oppholdet
inkluderer tradisjonell japansk halvpensjon, som serveres i
spisesalen. God beliggenhet i nærheten av gamlebyen.

3* traditionel
Tsuwano

ryokan

i

Super sjarmerende pensjonat med en lang historie. Bygningen og
rommene er godt vedlikeholdt og veldig autentiske. Et opphold
her passer perfekt i atmosfæren til Tsuwano, og du bor
sentralt i byen, nær stasjonen. Varme bad og japansk

gourmetmat til morgen og kveld er inkludert i prisen.

3* hotel i Matsue

Moderne hotell sentralt i Matsue, en ideell base for å
utforske byen. I nærområdet ligger både restauranter,
stormagasiner og døgnåpne kiosker. Hotellet har mange
fasiliteter, og rommene er store, lyse og komfortable.
SUPERIOR OVERNATTING:

5* traditionel ryokan i Hagi

En av de beste vertshusene i hele Japan. Alt fra service til
gourmetmat er helt i toppklasse. På samme måte bygningene,
hagene, rommene og ikke minst de mange utendørs og innendørs
badene. En total opplevelse av skjønnhet, velvære og god smak.

3* traditionel
Tsuwano

ryokan

i

Super sjarmerende pensjonat med en lang historie. Bygningen og
rommene er godt vedlikeholdt og veldig autentiske. Et opphold
her passer perfekt i atmosfæren til Tsuwano, og du bor
sentralt i byen, nær stasjonen. Varme bad og japansk
gourmetmat til morgen og kveld er inkludert i prisen.

3* hotel i Matsue

Moderne hotell sentralt i Matsue, en ideell base for å
utforske byen. I nærområdet ligger både restauranter,
stormagasiner og døgnåpne kiosker. Hotellet har mange
fasiliteter, og rommene er store, lyse og komfortable.

Information

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
for
skjulte perler

Sør-Japans

Dag 1: Ankomst til Hagi
Du tar et høyhastighetstog og buss fra en by i Japan helt til
kysten av Japansjøen. Her er den veldig godt bevarte gamle
slottsbyen Hagi. Historiske skatter er gjemt rundt hvert
hjørne av denne lille byen – helligdommer, templer og ikke
minst noen av Japans fineste keramikk finner du her. Det
absolutte høydepunktet er imidlertid den gamle slottsbyen. Man
kan gå langs de hvite veggene og se de godt bevarte trehusene
der samuraiene bodde i gamle dager. Du kan til og med komme
inn i noen av dem. Du tilbringer natten på en ryokan, et
tradisjonelt japansk vertshus. Du sover på futon på det myke
gulvet i tatamimatter og får bomullskimono å slappe av i. Nyt
spaet og det beste innen tradisjonell japansk matlaging,
kaiseki, laget av mesterkokker med ferske, lokale råvarer.

Dag 2: Tsuwano
Fra Hagi fortsetter du innover til den lille byen Tsuwano, som
ligger ved foten av en idyllisk dal. Dette er en av de best
bevarte middelalderbyene i hele Japan, og man kan vandre rundt
i gamle samuraihus, helligdommer, templer og kunstmuseer. Byen
er kjent for sitt tradisjonelle kunsthåndverk, og du kan prøve

deg på f.eks. å lage papir. Et imponerende skue er stien opp
til Taikodani Inari-helligdommen, som er dekket av over 1000
røde porter. Du tilbringer natten igjen på en ryokan for å
fullføre opplevelsen av det gamle Japan.

Dag 3 – 4: Matsue
Du fortsetter østover langs nordkysten av Japan til Matsue,
også kalt “vannbyen”, fordi den ligger mellom Japansjøen og to
store innsjøer. Du har to netter i denne vakre byen, og det er
mye å se. Her er landets topp moderne hage, grunnlagt i 1980
som en del av Adachi kunstmuseum. Tanken bak museet er at
opplevelsen av visuell kunst og hagekunst blir hevet når den
nytes i kombinasjon, og hvert år siden 2003 har hagen blitt
kåret til årets hage i Japan. Matsue har også Matsue Castle,
en av de eldste slottene i Japan, og Izumo Taisha, Japans
eldste og nest viktigste helligdom, hvor det sies at alle 8
millioner guder i Shinto-religionen møtes hver oktober.

Dag 5: Avreise fra Matsue
I dag forlater du Matsue. Herfra er det enkelt å fortsette
tur-retur, blant annet. til Kyoto, Osaka eller Tokyo. Japan
Rail Pass gir deg enkel og rask tilgang til det.

