
selv. At byen fra sidst juli ind i august 2021 var vært 
for de olympiske lege, giver kun ekstra krydderi på 
oplevelsen. Det var en begivenhed, som japanerne 
gik meget op i - både posi  vt og nega  vt.

Toyota og hur  gtoget Shinkansen
At komme ud i de japanske landområder er o  e en 
endnu bedre oplevelse end storbyerne. Derude er 
der store markområder, hvor der fortrinsvis dyrkes 
ris. O  e overraskes man over den høje standard, der 
generelt er på de japanske landbrug.
  Ud over en hel del besøg på landbrug bliver 
der  d  l et meget interessant besøg på et 
museum for Toyota biler, togrejse med hur  gtoget 
Shinkansen, møde med vores folk på den danske 
ambassade i Tokyo og med Danish Crowns 
repræsentant. De vil gennemgå afsætningen af 
danske landbrugsprodukter med en vurdering af det 
japanske marked de kommende år.
Mellem de faglige oplevelser bliver der også plads 

Studietur  l Japan
22. oktober - 2. november 2022

Japan er ikke et helt almindeligt rejsemål for 
danske landmænd. Men især svinekød i stor s  l og 
mejeriprodukter er lovpriste produkter hos de 124 
millioner japanske forbrugere.
  På denne studietur bliv der rig lejlighed  l at s   e 
bekendtskab med landbruget i Japan. Vi skal også 
opleve deres kultur, som både er meget tradi  onel 
og meget nytænkende.
  Rejsen starter 22. oktober i Københavns lu  havn. 
På det  dspunkt er det e  erår i Japan, men forvent 
højere temperaturer end i Danmark - nemlig fra 19 
 l 23 grader i dag  merne og mindre regn end midt 

på sommeren. Desuden er løvet på træerne begyndt 
at stråle i alskens farver.
Formålet med studieturen er at få en direkte 
kontakt  l de japanske landmandskolleger, opleve 
deres hverdag, udfordringer og få et indtryk af 
landbrugets vilkår i det velhavende land.
  Men bare at bo og spise i Tokyo med sine 37 
millioner indbyggere er en kæmpe oplevelse i sig 



 l kulturelle besøg, som giver indtryk af Japans 
historie og samfund - både i Tokyo, Kyoto og i 
landområderne, hvor turister normalt ikke kommer.

En studietur for alle interesserede
Studieturen er for alle med interesse for Japan – 
både som landbrugsland og som højværdimarked 
for dansk landbrugseksport. 
  Rejseleder er journalist og agronom Jørgen P. 
Jensen, Eff ek  vt Landbrug, der har rejst i Japan med 
adskillige landmandshold og på reportagerejser 
over det meste af Japan. Han er med på hele rejsen 
og oversæ  er fra engelsk  l dansk ved besøg mv. 
sammen med en lokal guide. 

Næsten alt med i prisen
I prisen for turen i delt dobbeltværelse (  llæg for 
eneværelse) er der helpension, og alle entreer 
i programmet er inkluderet. Så det er stort set 
kun lommepenge, der er brug for udover køb af 

drikkevarer  l frokost og a  ensmad.
  Det er nemt at  lmelde sig via hjemmesiden - 
eller brug  lmeldingsblanke  en (bagerst i de  e 
program), som sendes  l Niels Damsgaard Hansen 
på mail: niels@rejsogoplev.dk 

Indbetaling af depositum 12.500 kroner, der blandt 
andet dækker fl ybille  erne, skal ske senest 29. 
august 2022, som er sidste frist for  lmelding. 
Tilmelding er først bindende e  er betaling af 
depositum. Se i øvrigt de nærmere be  ngelser 
for rejsen på  lmeldingsblanke  en bagerst i de  e 
program. 

Prisen ved mindst 25 deltagere er:
 26.750 kr. i delt dobbeltværelse
 5.850 kr.  llæg for eneværelse (få pladser)
 Forudsætning for prisen er den nuværende 

kurs på japanske yen



Tilmelding
Det er nemmest at  lmelde sig via vores 
hjemmeside www.rejsogoplev.dk 
Men du er også velkommen  l at bruge blanke  en 
bagerst i de  e program. Der kan du også læse 
be  ngelserne for a  es  lling mv.

 

 

Kort om studieturen, som er inklusive følgende:
 12 dage med ud- og hjemrejse
 Fly fra København  l Tokyo og retur 
 Transport i Japan som skrevet i programmet
 9 overnatninger med morgenmad på turist-

klasse hoteller
 9 frokoster (uden drikkevarer)
 8 a  ensmad (uden drikkevarer)
 Jørgen P. Jensen, journalist hos Eff ek  vt 

Landbrug og  dligere forstander Dalum 
Landbrugsskole med fl ere grupperejser  l 
Japan bag sig er rejseleder og oversæ  er  l 
dansk ved alle besøg og hvor det ellers er 
nødvendigt

 Entré  l arrangementer nævnt i programmet

Prisen inkluderer ikke:
 Rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring er 

nødvendig for alle, der har landbrug som 
erhverv - spørg om hvad du/I har brug for af 
forsikring)

 Transport  l og fra danske lu  havne
 Drikkevarer  l frokost og a  ensmad
 Drikkepenge undervejs
 Personlige udgi  er undervejs

Yderligere oplysninger:
Hvis du ønsker yderligere oplysninger kontakt gerne 
Niels Damsgaard Hansen ved at skrive  l mail niels@
rejsogoplev.dk eller ring 51 41 71 58



Lørdag 22. oktober
13.15 Check in i Københavns Lu  havn
15.45 Afgang med QR 160 mod Doha i Qatar
22.45 Ankomst  l Doha
  
Søndag 23. oktober
01.55 Afgang mod Tokyo 
18.35 Ankomst  l Tokyo Narita Airport

E  er paskontrol og opsamling af bagagen 
kører vi med bus mod vores hotel. 

Undervejs er der snacks i bussen.
21.00  Ankomst  l hotellet

Mandag 24. oktober
Morgenmad på hotellet
Med bus på en byrundtur, hvor vi ser nogle 
af de kendte a  rak  oner i den megastore by.
Vi spiser frokost på en lokal restaurant (in-
kluderet uden drikkevarer).
Byturen fortsæ  er.

17.00  A  ensmaden på en bådtur (inkluderet med   
 drikkevarer)
20.00 Tilbage  l hotellet

Dagsprogrammet 



Tirsdag 25. oktober
 Morgenmad på hotellet

Lokaltog mod den danske ambassade
På gåben det sidste stykke  l ambassaden, 
hvor vi møder den danske landbrugsmedar-
bejder og Erik Lauridsen fra Danish Crown
Frokost (inkluderet uden drikkevarer)

13.30 Kørsel med bus eller tog  l næste besøg 
 Besøg på et indendørs gartneri i Yokohama

Tid  l lidt sightseeing
A  ensmad på typisk japansk restaurant (in-
kluderet uden drikkevarer)
Overnatning på samme hotel som dagen før

Onsdag 26. oktober
 Morgenmad på hotellet

Vi tager afsted fra hotellet med kun håndba-
gage
Besøg på bryggeri, der laver den tradi  onelle 
Sake (risvin)
Frokost (inkluderet uden drikkevarer)
Besøg på landbrug med risdyrkning og mæl-
keproducent
Ankomst  l hotellet i Utsunomiya, Tochigi, 
hvor vi skal bo en nat
A  ensmad på typisk japansk restaurant (in-
kluderet uden drikkevarer)

Torsdag 27. oktober
 Morgenmad på hotellet

Besøg Nikko, et kompleks med templer, som 
er udnævnt  l Verdensarv af Unesco. Se 
mere for eksempel her: h  ps://www.tos-
hogu.jp/english/shrine/index.html
Besøg Imperial Villa, hvor kejseren engang 
boede
 
Frokost undervejs (inkluderet uden drikkeva-
rer)
Ud på e  ermiddagen kører vi  lbage  l ho-
tellet i Tokyo
A  ensmad på typisk japansk restaurant (in-
kluderet uden drikkevarer)



Fredag 28. oktober
Morgenmad på hotellet
Kørsel med hur  gtoget Shinkansen  l Na-
goya. Transfer med bus fra sta  onen
Frokost (inkluderet uden drikkevarer)
Besøg Toyota museum - se mere her: h  -
ps://www.toyota.co.jp/en/about_toyota/
facility/toyota_kaikan/ 
Dere  er besøg Nagoya Castle
Sidst på e  ermiddagen ankomst  l Kyoto og 
indkvartering på hotel centralt i byen
A  ensmad på typisk japansk restaurant (in-
kluderet uden drikkevarer)

Lørdag 29. oktober
Morgenmad på hotellet
Afgang  l besøg, hvor vi oplever dyrkning og 
håndtering af tradi  onel japansk te 
Frokost på teplantagen (inkluderet uden 
drikkevarer)
Besøg hos Wagyu farm, som producerer det 
helt specielle oksekød  l hjemmemarkedet 
Tilbage  l samme hotel som dagen før
A  ensmad på typisk japansk restaurant (in-
kluderet uden drikkevarer)

Søndag 30. oktober
Morgenmad på hotellet
Hele dagen bliver brugt  l at opleve den 
enestående by Kyoto, som virkelig emmer af 
mange hundrede års historie. Der bliver også 
 d  l at shoppe 

Frokost undervejs (inkluderet uden drikkeva-
rer)
Tilbage  l samme hotel som dagen før
A  ensmad på typisk japansk restaurant (in-
kluderet uden drikkevarer)

Mandag 31. oktober
Morgenmad på hotellet
Mere sightseeing med guide
Frokost (inkluderet uden drikkevarer)
Tid på egen hånd i Kyoto  l at snuse  l byen 
og shoppe mv.
Afskedsmiddag på typisk japansk restaurant 
(inkluderet uden drikkevarer)

Tirsdag 1. november
 Morgenmad på hotellet
 Tid på egen hånd
11.00 Check ud fra hotellet og transfer  l Osaka   
 lu  havn
12.45 Check in  l hjemturen
15.35 Afgang med JL 124 mod Tokyo 
16.40 Ankomst  l Tokyo Hanida Lu  havn
 Kørsel med bus  l Tokyo Narita Lu  havn
21.55 Afgang med QR 807 mod Doha

Onsdag 2. november
05.00 Ankomst  l Doha Lu  havn
07.50 Afgang med QR 159 mod København
12.35 Ankomst  l Københavns Lu  havn







SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 29. august 2022

Tilmeldingsblanket studietur  l Japan 22. oktober - 2. november 2022

Navn(e) (VIGTIGT!: nøjag  gt som i det anvendte pas):

Adresse:

Evt. navn og adresse  l fakturering:

Mobil            Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse sammen med:

Eneværelse (  llæg 5.850 kr. pr. person):

Mit/vores navn(e), mobilnr. og email må gerne udsendes til de øvrige deltagere - sæt kryds: 

Prisen for studieturen er 26.750 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan ændre sig, hvis der sker væsentlige 
ændringer i kursen i forhold  l Na  onalbankens kurs for japansk valuta e  er 1. marts 2021 (mere end 
+-5 %). Prisen kan også forhøjes, såfremt studieturen gennemføres med færre end 20 deltagere - hvis de 
 lmeldte ønsker den gennemført.

Som landmand SKAL du have en erhvervsrejseforsikring. Spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 
41 71 58, der har mulighed for at tegne den ønskede forsikring. Hvis du/I kommer  l skade uden at være 
forsikret, kan det blivet MEGET dyrt.

A  es  llingsforsikring koster seks procent plus mindre statsafgi   af det beløb, der ønskes refunderet ved 
a  es  lling som følge af sygdom mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling 
af depositum. Spørg herom.

Depositum 12.500 kroner pr. person indsæ  es på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved  lmelding og senest 
29. august 2022 Før modtagelse af depositum er  lmelding ikke gældende. Restbeløbet skal betales senest 
1. september 2022. 

Du får faktura med bekræ  else af din  lmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller 
afl yses den, får du din depositum retur. Ved din annullering e  er bekræ  else af bes  lling, er der et annul-
leringsgebyr på kr. 4.500 kr. pr. person og evt. a  es  llingsforsikring er tabt. Ved din annullering senere end 
11. juli 2022 er depositum tabt. Ved annullering fra og med 1. september 2022, eller ved manglende eller 
for sent fremmøde på afrejsedagen, mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive korrekte 
oplysninger om navne, adresser med videre.


