Verdens beste ski i Hokkaido
– 11 dager
Perfekt puddersnø, varme bad i vulkanske kilder, fersk sushi
og suveren service: Hokkaido tilbyr den ultimate
skiopplevelsen på japansk. Snøen og løypene er i
verdensklassen, utvalget av spa og afterski er også
uovertruffent. Niseko er et av verdens beste skiresorter med
bakker og løyper for alle og enhver. Forleng gjerne reisen med
noen dager i Tokyo – det blir en uforglemmelig reise!
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Oversikt

Oversikt
Dag 01: Avreise
Dag 02: Ankomst Niseko Ski Resort via Chitose (Sapporo)
flyplass.
Dag 03 – 08: Skiferie i Niseko.
Dag 09 – 11: Tokyo
Dag 11: Hjemreise – Dere ankommer Norge samme kveld

Bli lenger !
Dere har mulighet til å utvide reisen med flere overnattinger
i Tokyo før eller etter skiferien. Få en skikkelig dose
storbyliv, neonlys, shopping, kultur og teknologi i
kombinasjon med oppholdet i det vakre vinterlandskapet.

Pris

Reisen inkluderer:
Fly: Oslo – Tokyo – Sapporo t/r
Alle flyskatter og avgifter
Flybuss mellom Tokyos flyplasser i flybuss ved hjemreise
eller ankomst
Busstransfer mellom Sapporos flyplass og Niseko t/r i
felles buss med reservert sete
7 overnattinger på valgt hotell, inkl. frokost, i Niseko
2 netter i Tokyo
6-dagers Niseko United Lift Pass, med ubegrenset tilgang
til alle skiområdene
Måltider på fly
GRATIS ski på fly t/r (innenfor bestemte mål og vekt).
OBS! Dette gjelder Japan Air Lines, andre flyselskaper
har andre regler/priser

Reisen inkluderer ikke:
Frokost i Tokyo
Måltider ikke nevnt
Transport og utflukter ikke nevnt i programmet
Avbestillingsforsikring
Reiseforsikring (vi anbefaler Gouda)
Eventuell lokal byskatt som vil innkreves på hotellet.

NISEKO
DELUXE: Hilton Niseko, 5*
Reiseperiode:

Enkeltrom

Vinter 2020/2021

Fra 33 500
NOK

Delt dobbeltrom Delt tremannsrom
Fra 28 000 NOK

Fra 26 500 NOK

SUPERIOR: Green Leaf Resort, 4*
Reiseperiode:

Enkeltrom

Vinter 2020/2021

Fra 31 500
NOK

Delt dobbeltrom Delt tremannsrom
Fra 26 000 NOK

Fra 24 500 NOK

BASIS: Pension Locomotion, 2*
Reiseperiode:

Enkeltrom

Vinter 2020/2021

Fra 26 000
NOK

Delt dobbeltrom Delt tremannsrom
Fra 22 000 NOK

Fra 21 600 NOK

Alle priser er per person. Ovenstående reise må bookes senest
50 dager innen avreise.
REISEVILKÅR

Passer ikke reisen ønskene deres?
Da kan vi justere
informasjon.

i

programmet.
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Overnatting

Forslag til overnatting:
Basic overnatting NISEKO:

Pension Locomotion, Niseko 2*
Familieeid pensjonat med ekte varme midt i snøen. Koselige
med gode fasiliteter (bl.a. Wifi) og bra forbindelser
bakker og Niseko sentrum.
Pension Locomotion er det perfekte valget hvis man ikke
betale for mye men samtidig ønsker et bra service

rom
til
vil
og

kvalitetsnivå. Den koselige eieren av dette lille pensjonatet
er veldig hjelpsom og gjør alltid alt for at dere skal ha et
flott opphold. Men han prater dessverre ikke så godt engelsk.
Hele pensjonatet bærer preg av hans kjærlighet for modelltog,
derav navnet på pensjonatet. Rommene er koselige og du vil
finne TV, vannkoker, gratis Wifi og eget bad/toalett. Rommene
nokså små, men de er rene og velstelte. Frokosten varierer fra
dag til dag og serveres i et felles frokostrom som har en
flott utsikt over fjellene. Hotellet har et spesielt rom for
ski og et vaskerom med vaskemaskin, men utover det finnes det
ikke noe ekstra service. Videre kan man selv lage kveldsmat i
felleskjøkkenet og det finnes også flere restauranter og
matbutikker i nærheten. Man kan også ta gratisbuss ned til
byen der det er flust av restauranter og badehus med varme
kilder. Bussturen tar bare noen minutter og det er samme
bussen som dere tar til skiheisen.

Air Terminal Hotel, Chitose 3*
Du kommer deg enkelt mellom hotellet og flyplassen med heis.
Hotellet
tilbyr
romslige
værelser
med
gratis
høyhastighetsinternett, dette tilbudet finner du også i
hotellets lobby. Videre er alle rommene utstyrt med
klimaanlegg, vannkoker, et lite kjøleskap, samt et eget bad.
Hvis du ønsker å besøke Sapporo i løpet av oppholdet ditt så
ligger Sapporo sentrum kun en 40 minutters togtur unna og hvis
du reiser litt lengre, ca. 60 minutter, så finner du også to
spektakulære parker i Odori Koen og Nakajima Koen som
definitivt er verdt turen.

Superior overnatting:

Green Leaf Niseko Village, Niseko 4*
Et moderne og attraktivt hotell i hjertet av Niseko. På dette
hotellet finner dere alle tenkelige fasiliteter og kan derfor
bekymringsløst fokusere på å slappe fullstendig av. Ski-in &
ski-out, vulkanske kilder, spa, restauranter, wifi og vakre
hotellrom.
The Green Leaf Niseko Village ble totalrenovert i 2010 med
bl.a. nye, meget komfortable designermøbler, slik at gjestene
kan nyte hotellets unike stil samtidig som de sitter
komfortabelt.
Hotellet samarbeider også med lokale kunstnere slik at de har
rullerende kunst året rundt. Rommene er romslige med store
senger, panoramavinduer med utsikt over det vakre
vinterlandskapet, sofa og et stort skrivebord. Hos Green Leaf
får du tilgang til flere tilbud som man ofte savner på andre
japanske hoteller: Wifi, USB-stick og en IPod docking-stasjon,
en 32″ LCD TV, massasje-dusj, fjernkontroll som styrer alle
rommets funksjoner, vannkoker og et tesett. Hotellet har skiin ski-out som vil si at dere kan skli rett ut i bakken fra
inngangsdøren. Dere vil få utlevert nøkler til et
oppbevaringsskap hvor dere kan ha skiutstyret deres eller så
kan dere selvsagt leie skiutstyr også. Hotellet har også en
liten butikk hvor man får kjøpt snacks, drikke og andre
dagligvarer. Vi anbefaler selvsagt et besøk til hotellets
idylliske varme kilder etter en lang dag i bakkene, det finnes
både innen og utendørsbad hos Green Leaf. Om du skulle ønske
det så har du også tilgang til spa med mange forskjellige
avslappende behandlinger. Hotellet har også en egen velutstyrt
bar, samt mange restauranter med lokale delikatesser, blant
annet dagsfersk sushi og krabbe.

Deluxe – overnattning:

Hilton Village Hotel Niseko 5*
Niseko-områdets fineste hotell tilbyr avslapping og velvære i
luksus-klassen. Ski-in ski-out, varme kilder, fantastisk mat
og nydelige rom. Hilton Village Hotel åpnet i 2008 og har topp
moderne fasiliteter som garanterer den ultimative skiferien.
Hotellet har ski-in ski-out, dvs. en ski-lift direkte til og
fra hotellet. På morgenen hopper dere bare på i lobbyen! Etter
en lang dag i løypene vender dere hjem og kan slappe av i
hotellets lekre kurbad med vann fra naturlige varme kilder.
Dere kan bade utendørs midt i naturen eller høyt oppe i
hotellet med utsikt til det vakre Yotei-fjellet, også kalt
“Hokkaidos Fuji”. Rommene er komfortable og rommelige med
fantastisk utsikt over snølandskapet og med et vell av
fasiliteter, deriblant kabel-TV og internetmulighet (kabel,
ikke wifi). Hotellet tilbyr mange fasiliteter, så som
massasje, fitness og barnepass, og hotellets personale snakker
godt engelsk. Hotellet har også tre barer og fem restauranter
som alle tilbyr matkunst av ypperste kvalitet, ikke minst noe
av landets beste sushi. Gratis wifi i hotellets restauranter
og fellesarealer.

Informasjon

Praktisk informasjon
Fakta om Niseko:
Nærmeste flyplass: Sapporo Chitose, 2½ timmar
Antall løyper (nybegynner/middels/avansert): 19 / 25 /
19
Antall heiser (sitteheiser/gondolheiser): 35 / 3
Lengste løype: 5.400 m

Høyeste punkt: 1.308 m
Vertikalt fall: 900 m
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 Verdens beste ski
i Hokkaido
Besøk Japans uoppdagede vinterparadis!
Hokkaido har nylig blitt utnevnt som en av verdens beste
skidestinasjoner og det er ikke vanskelig å skjønne
hvorfor.Her faller noe verdens beste puddersnø, og det faller
mer enn dobbelt så mye av den i Hokkaido som i de europeiske
alpene. Man kjører derfor alltid på dyp nysnø! Alt er særdeles
velorganisert i sann japansk stil og mange steder har ski-in
ski-out fasiliteter som vil si at du finner skiheisen 3 meter
fra hotelldøren. På kveldene kan man legge seg i de vulkanske
badene og godgjøre seg før man stiger ut og rett inn i en
gourmetmiddag med varm sake og sushi laget av dagsfersk fisk.
En skiferie i Japan er virkelig luksus for alle sansene. Dette
vinterparadiset er fortsatt ganske uoppdaget, men har vært
populært hos japanerne selv og australiere en god stund, det
er derfor godt skiltet på engelsk, og de fleste som jobber
innen turistnæringen her prater litt engelsk.
Opplev noe få europeere noensinne har opplevd!

Dag 1: Avreise
Avreise fra Norge med mellomlanding, så videre til Japan.

Dag 2: Tokyo – Hokkaido
Dere ankommer Tokyo Haneda flyplass på morgenen. Herfra flyr
dere videre til Sapporo New Chitose flyplass. Her venter en
engelsktalende assistent som viser dere til bussen. Bussen tar
dere hele veien til Niseko eller Furano avhengig av hvilken
pakkereise dere velger.
Etter en lang reise kan dere slappe av med et varmt kildebad
og et smakfullt måltid!

Dag 3 – 8: Skiferie i Hokkaido
Niseko
Dere har totalt seks og en halv dag på å ta inn og nyte alle
inntrykkene og all vintersporten som foregår i Niseko. Niseko
består av fire ulike skiområder som alle har samme
utgangspunkt, Niseko Annupuri-fjellet. Disse områdene er
Annupuri Niseko Village, Grand Hirafu og Hanazono. Med 48 km
terreng, 38 heistraséer og over 50 forskjellige løyper så
finnes det noe for alle – lange idylliske ruter, vakre skoger,
terreng med stor variasjon, nattkjøring i opplyste løyper
eller spennende off-piste-turer med guide.
Løypene er dessuten fordelt inn i et nybegynner-, middelsvanskelig og avansert løypesystem slik at alle kan kose seg i
bakker de føler seg komfortable i. I denne reisen har vi
inkludert et Niseko United Lift Pass, som gir dere ubegrenset
tilgang til alle skiområdene. Avhengig av hvilken hotellpakke
dere velger så kan dere enten dra rett opp i bakkene fra
hotellet eller så er det gratisbusser som kjører dere til
nærmeste heistrasé. Vi anbefaler på det sterkeste at dere
prøver de forskjellige områdene i løpet av besøket. Man kan
ikke kjøre mellom de ulike dalene fra toppen av fjellet, men

det er busser som skysser deg mellom de forskjellige
heistraséene. I helgene og høysesongen er det ganske mye folk
i bakkene, men det er generelt færre mennesker enn du vil
finne i de europeiske alpene. Man trenger så og si aldri å stå
i kø i Niseko og dermed kommer man seg fort opp på fjellet
igjen.
Ikke glem å besøke den nærmeste byen, Hirafu. Det sies at
Hirafu har Japans beste after-ski. Her finner dere et stort
utvalgt restauranter, barer og et nokså vilt natteliv i
høysesongen. Siden det er mange australske turister her så
snakker folk relativt bra engelsk og det er lett å finne fram
i byen. Om man er interessert i å se mer av Hokkaido så kan
man ta buss til den noe større og mer interessante byen
Kutchan, herfra kan man også ta toget via Otaru til Hokkaidos
spennende hovedstad, Sapporo.

Dag 9 – 11: Niseko – Tokyo – Norge
OBS! Dere har mulighet til å utvide reisen med flere
overnattinger i Tokyo. Få en skikkelig dose storbyliv,
neonlys, shopping, kultur og teknologi i kombinasjon med
oppholdet i det vakre vinterlandskapet.
Ønsker dere ikke et stopp i Tokyo, booker vi en natt på et
hotell i nærheten av Chitose Airport (Sapporo). På hotellet er
det mange muligheter for å slappe av, så vel som god mat og
drikke. Neste morgen flyr dere herfra til Tokyo Haneda
flyplass hvor dere bytter til flyet som tar dere med tilbake
til Norge.

