
Der er skrevet masser af bøger og artikler om, 
hvor særlig japansk kulturen er – og en af de 
mest kendte, Asger Røjle Christensen, rejser med 
en mindre gruppe på kun 16 fra Tokyo til såvel 
Hiroshima og Kyoto 30. maj til 16. juni med masser 
af unikke oplevelser undervejs. Lige nu er der seks 
pladser tilbage.
Japan er et fantastisk rejseland, har mange 
danske turister erfaret. Der er trygt, der er rent og 
ordentligt alle vegne, og tingene fungerer velsmurt i 
den offentlige transport, på hoteller, spisesteder og 
seværdigheder. 
Som danskere møder vi i Japan et folk med en 
anderledes opdragelse og kultur, men ikke mere 
anderledes, end vi kan forstå hinanden og have en 
god tid sammen.
Det japanske samfund er moderne og teknologisk 
avanceret på nogle felter – og meget konservativt og 
bagud på andre felter. Kontrasterne falder i øjnene.
I mange årtier har vi haft stor samhandel med dem 
- især medicin, dansk svinekød og mejeriprodukter 
er lovprist hos de 126 millioner japanske forbrugere. 
Ligesom deres biler, elektronik med videre er kendt 
for kvalitet og derfor sælger godt hos os.
Måske uvist for mange er Japan således også 
verdens tredjestørste økonomi, kun overgået af USA 
og Kina. 

Tæt på anderledes natur og kultur
På denne rejse er der rig lejlighed og god tid til at 

Unik rejse til Japan med kendt rejseleder 
30. maj - 16. juni 2023

stifte bredt bekendtskab med Japan lige fra den 
traditionelle og samtidig meget innovative kultur til 
en pæn del af naturen.
Vi besøger også byer af stor historisk vigtighed som 
fx Kyoto og Hiroshima - og har tid til at lade vores 
meget erfarne guide, journalist og forfatter Asger 
Røjle Christensen, tidligere bosat i Japan i mange år 
og japansk gift, fortælle om det, vi ser og oplever 
undervejs.
Meningen med denne rejse er således, at vi 
inden for rammerne af den tid, vi har til rådighed, 
kommer hjem med et rigtig godt indblik i et meget 
anderledes land og dets folk.

Flere ture med hurtigtoget Shinkansen
Vi nogle dage til byrundture i Tokyo, hvor vi 
oplever en pæn del af de vigtigste steder og 
samtidig fornemmer stemningen i megabyen 
med lige omkring 14 millioner indbyggere. Blandt 
andet rundt om det olympiske stadion, Meiji-
helligdommen og Harajuku.
Vi flytter os rundt mellem de mange forskellige 
steder, vi besøger med lokaltog, hurtigtoget 
Shinkansen og bus. Ja, vi skal også ud at cykle 
mellem rismarker og se, hvordan te dyrkes og 
drikkes i Japan.
Selvfølgelig skal vi også opleve templer i Kyoto, se 
mindesmærkerne i Hiroshima og meget, meget 
mere end det.



Næsten alt med i prisen
I prisen for turen er der helpension bortset fra 
nogle få frokoster, og alle entreer i programmet er 
inkluderet. Så det er stort set kun lommepenge, der 
er brug for udover køb af drikkevarer til frokost og 
aftensmad.

Det er nemt at tilmelde sig - enten på hjemmesiden 
her  eller send en mail til niels@rejsogoplev.dk med 
jeres navn(e), adresser med mere.

Rejsen er inklusive følgende:
•	 18 dage med ud- og hjemrejse
•	 Fly fra København til Japan og retur
•	 Transport i Japan som beskrevet i program-

met
•	 15 overnatninger med morgenmad på hotel-

ler i god standard
•	 14 frokoster (uden drikkevarer)
•	 15 aftensmad (uden drikkevarer)
•	 Asger Røjle Christensen er rejseleder sam-

men med Niels Damsgaard Hansen og over-
sætter til dansk ved alle besøg med mere

 
Prisen inkluderer ikke:

•	 Drikkevarer til frokoster og aftensmad 
•	 Rejseforsikring - spørg gerne om, hvad du/I 

har brug for af forsikring
•	 Personlige udgifter undervejs

Prisen ved 16 deltagere er:
•	 34.600 kroner i delt dobbeltværelse
•	 Forudsætning for disse priser er valutakursen 

på yen pr. 21. februar 2023

Indbetaling af hele prisen for rejsen er senest 11. 
april 2023, som også er sidste frist for tilmelding. 
Tilmelding er først bindende efter betaling af rejsens 
pris. Se i øvrigt de nærmere betingelser for rejsen på 
tilmeldingsblanketten bagerst i dette program. 

https://www.rejsogoplev.dk/tilmelding.html


Dagsprogram 
- alle tider er lokale med en tidsforskel på 7 timer 
om sommeren - små ændringer kan forekomme 

Tirsdag 30. maj
13.35 Vi mødes til check in i Københavns Lufthavn
15.35 Afgang med EK 152 mod Dubai
23.55 Ankomst til Dubai

Onsdag 31 maj
02.40 Afgang med EK 318 mod Tokyo  
17.35 Ankomst til Tokyo Narita Lufthavn

Transfer til hotel i Asakusa-området (fire 
overnatninger på samme hotel)

 Velkomstmiddag 

Torsdag 1. juni
Morgenmad på hotellet
Vi bruger dagen til byrundtur i Tokyo, hvor vi 
begynder på at opleve flere af byens vigtig-
ste steder og samtidig fornemmer stemnin-
gen, som den er i megabyen med lige om-
kring 14 millioner indbyggere. Blandt andet 
rundt om det olympiske stadion, Meiji-hellig-
dommen og Harajuku.
Frokost ved Shibuya, det berømte kryds
Middag på restaurant



Søndag 4. juni
 Morgenmad på hotellet

Vi kører med Shinkansen (lyntoget), lokal-
tog og shuttlebus til Mori no Ie i Shizuoka-
amtets bjerge, en kombination af en japansk 
kro og et naturvejledercenter. 
Let frokost undervejs
Vi kan ikke få dobbelt-værelser på stedets ta-
tamigulve, men deles op i mænd og kvinder.
Vandretur i parken - se lidt her

 Traditionel japansk aftensmad på Mori no Ie
 
Mandag 5. juni
 Morgenmad på hotellet

Bustur gennem et smukt område med te-

Fredag 2. juni
 Morgenmad på hotellet

Om formiddag besøger vi Yasukuni-hellig-
dommen, Yushikan-museet og får en snak 
om krigshistorien

 Let frokost undervejs
Eftermiddagen bruger vi til at besøge Odai-
ba, det nye Tokyo, ude i Tokyo-bugten

 Aften traditionel sushi på restaurant

Lørdag 3. juni
 Morgenmad på hotellet
 Udflugt til frilandsmuseet Nihon Minka-en
 Let frokost undervejs
 Middag på restaurant

https://www.hamamatsu-japan.com/en/sightseeing/2466/


marker
Enkel frokost ved meget lokal landevejskro

 Besøg hos økologisk tedyrker
 Aftensmad på Mori no Ie

Tirsdag 6. juni
 Morgenmad på hotellet

Lokaltog, Shinkansen og igen lokaltog til Izu-
halvøen
Let frokost undervejs
Indlogering på strandhotellet Izu- Imaihama 
Tokyu Hotel, hvor vi også har to overnatnin-
ger
Kortere vandretur langs den klippefyldte, 
flotte Jogasaki-kyst

 Japansk middag på hotellet

Onsdag 7. juni
 Morgenmad på hotellet
 Udflugt til den historiske by Shimoda
 Let frokost undervejs
 Afslapning ved vores hotel med varme bade
 Middag i hotellets restaurant

Torsdag 8.juni
 Morgenmad på hotellet

Lokaltog og derefter Shinkansen hele vejen 

til Hiroshima
 Let frokost undervejs

ANA Crown Hotel Hiroshima ved Fredsboule-
varden, hvor vi også har to overnatninger

 Spadseretur til fredspark og atomkuplen
 Middag på restaurant

Fredag 9. juni
 Morgenmad på hotellet

Formiddagen bruger vi til besøg på Fredsmu-
seet med god tid til at opleve det
Derfra taxa, tog og lille færge til Miyajima
Frokost hos Okonomiyaki på selve Miyajim
Sightseeing med god tid på den smukke ø

 Retur til hotellet sidst på eftermiddagen
 Middag på restaurant

Lørdag 10. juni
 Morgenmad på hotellet
 Shinkansen til Kyoto
 Let frokost undervejs
 Hotel i centrum, hvor har fem overnatninger

Guldtemplet, lige før lukketid for at undgå 
det værste mylder, vandring ved Kamo-flo-
den og Geisha-kvarteret Gion

 Middag på restaurant



Søndag 11. juni
 Morgenmad på hotellet

Udflugt til Arashiyama - cykeltur mellem 
rismarker med snak om risdyrkning, Ten-
ryuji-tempel og tempelhave, bambusstien, 
evt.sejltur på floden (alternaƟvt gåtur langs 
floden)

 Let frokost undervejs
 Nijo-borgen 
 Middag på restaurant

Mandag 12. juni
 Morgenmad på hotellet

Morgentur til Inari-helligdommen i Fushimi – 
for at undgå det værste mylder

 Let frokost undervejs
 Nishiki-fødevaremarked
 Besøg ved Sanjusangendo-templet
 Middag på restaurant

Tirsdag 13. juni
 Morgenmad på hotellet
 Heldagsudflugt til Osaka
 Miso-workshop om formiddagen
 Let frokost undervejs

Vi går til det farvestrålende Shinseikai-

kvarter med dansk-ejet knivbutik. Underhol-
dende briefing om japanske knivtraditioner 
på dansk

 Middag på restaurant

Onsdag 14. juni
 Morgenmad på hotellet

Bustur til te-workshop på Washukas skrånin-
ger

 Let frokost undervejs
 Fælles afskedsmiddag med wagyu-kød

Torsdag 15. juni
 Morgenmad på hotellet

Sightseeing for de, der har lyst, og tid til 
sidste-øjeblik-shopping

 Frokost på egen hånd (ikke inkluderet)
 Aftensmad på restaurant
20.00 Transfer til Kansai-lufthavnen
21.45 Check in til flyet hjemover
23.45 Afgang med EK 317 til Dubai

Fredag 16. juni  
04.50 Ankomst til Dubai 
08.20 Afgang med EK 151 til København
13.15 Ankomst til København





SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 11. APRIL 2023

Tilmeldingsblanket Japan 30. maj - 16. juni 2023 

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

Adresse:

Evt. navn og adresse til fakturering:

Mobil            Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse sammen med:

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

Prisen for studieturen er 34.600 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan ændre sig, hvis der sker væsentlige 
ændringer i kursen i forhold til Nationalbankens kurs for japansk valuta efter 23. februar 2023 (mere end 
+-5 %). Prisen kan også forhøjes, såfremt studieturen gennemføres med færre end 16 deltagere - hvis de 
tilmeldte ønsker den gennemført.

Alle SKAL have en rejseforsikring. Spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58, der har mu-
lighed for at tegne den ønskede forsikring. Hvis du/I kommer til skade uden at være forsikret, kan det blivet 
MEGET dyrt.

Afbestillingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som følge af sygdom 
mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg herom.

Hele rejsens pris indsættes på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved tilmelding og senest 11. april 2023. Før 
modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. 

Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller afly-
ses den, får du din betaling retur. Ved din annullering fra 11. april er betalingen tabt. 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.

Yderligere oplysninger hos Niels Damsgaard Hansen, e-mail niels@rejsogoplev.dk eller mobil 51 41 71 58


