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Följ med på en resa till Nippon, 
Soluppgångens Rike! Japan är 
en magisk väv av tradition och 
modernitet, gammalt och nytt, 
öst och väst. Det finns så mycket 
fantastiskt att upptäcka i Japan 
och det finns alltid något intres-
sant att fascineras av. Här finns 
neonupplysta stadslandskap och 
futuristiska skyskrapor men även 
stilla tempel, vackra samurajbor-
gar och storslagen natur. Under 
vår resa kommer du att få uppleva 
mycket av allt det Japan har att 
erbjuda. Resan inleds i Tokyo, fort-
sätter till Hakone och Fuji, vidare 
till Nagoya och Kyoto innan den 
avslutas i hamnstaden Osaka.

JAPAN MED NORDEA
Dag 1: Resa till Japan
Vi flyger till Japans huvudstad Tokyo. 
Måltider ingår ombord på långflyg-
ningen.
  
Dag 2: Tokyo
Ankomst till Tokyo på eftermiddagen 
och transfer till hotellet. Välkomstmid-
dag på kvällen. Övernattning i Tokyo. 
(Middag)
  
Dag 3: Akihabara, Ueno och Shinjuku
Under dag 3 och 4 promenerar vi och 
färdas med Tokyos utmärkta kollektiva 

färdmedel och får därmed en inblick i 
Tokyobornas vardag.
    
Vi beger oss till elektronikdistriktet 
Akihabara som erbjuder ett stort 
utbud av billig elektronik och tax-free 
varor. Akihabara har även kommit att 
bli något av ett himmelrike för så kall-
lade otaku. En otaku är en person som 
hyser ett extremt intresse för till exem-
pel manga (tecknade japanska serier), 
anime (animerad film) eller datorspel. 
Vi promenerar härifrån till stadsdelen 
Ueno längs marknadsgatan Ameyoko 
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dori som erbjuder allt från kläder till 
torkad fisk. Efter lunch i Ueno finns tid 
att upptäcka stadsdelen på egen hand. 
Efter att vi möts igen åker vi Tokyos 
ringlinje Yamanote-linjen till Shinjuku. 
Här besöker vi Tokyos stadshus (Tokyo 
Metropolitan Government Building). 
Från skyskrapan får man en storslagen 
vy över megametropolen Tokyo. Vi 
går på en stadsvandring i Shinjuku och 
passerar en av världens mest trafike-
rade stationer – Shinjuku stationen. 
Varje dag passerar mer än 3,5 miljoner 
människor det här trafiknavet. Över-
nattning i Tokyo. (Frukost.)
  
Dag 4: Asakusa, Meiji jingu, Harajuku 
och Shibuya
Efter frukost beger vi oss till distriktet 
Asakusa och templet Sensoji, Tokyos 
kanske mest berömda buddhisttempel. 
Än idag finner man vid många av de 
större templen i Japan en livlig kom-
mers. Den som vill tillbringar en stund 
på Nakamise dori, ett promenadstråk 
intill tempelbyggnaderna som kantas 
med småaffärer och stånd. Här kan 
du köpa typiska japanska souvenirer 
eller kanske smaka japanska snacks 
och godsaker. Vi besöker därefter Meiji 
jingu, en helgedom uppfört till åmin-
nelse av Kejsar Meiji (1852 - 1912) och 

hans gemål kejsarinnan Shoken (1869-
1912). I Japan förknippas Kejsar Meiji 
med den moderniseringsprocess som 
inleddes under den senare hälften av 
1800-talet. Vi beger oss därefter till det 
närliggande distriktet Harajuku som 
blivit något av ett centrum för ung-
domskultur och mode och åker sedan 
några hållplatser med Yamanote-linjen 
till distriktet Shibuya som bland annat 
är känt för sitt enorma övergångställe 
framför stationsbyggnaden. När det blir 
grönt fylls övergångsstället av ström-
mar av korsande människomassor från 
alla riktningar. Övernattning i Tokyo. 
(Frukost.)
  
Dag 5: Tokyo – Hakone
Idag inleder vi med ett kort stopp 
framför Kejsarpalatset – den japanske 
kejsarens residens avskärmat från all-
mänheten av vallgravar och höga sten-
murar. Turen fortsätter till Hakone. Un-
der dagen gör vi en båttur på kratersjön 
Ashinoko. I dag är det en symbol för 
Hakone, med berget Fuji I bakgrunden. 
Efter båtturen på Ashinokosjön åker vi 
upp på berget Kamiyama. Vid vulkanen 
Hakones utbrott för ungefär 3 000 år 
sedan bildades en krater. I denna krater 
ligger Owakudani och området är 
fortfarande en aktiv vulkanisk zon. Det 
innebär att det kommer svavelhaltig 
ånga ur jorden och vattnet i källorna är 
hett. Marken är så varm att man kan 
koka ägg på den och vi får också smaka 
på ’svarta ägg’, ägg som kokats i en av 
kratrarna! Eftermiddag åker vi upp till 
femte stationen på vulkanen Fuji. ( Om 
vädret tillåter). Idag övernattar vi på ett 
traditionellt japanskt hotell - Ryokan. 
Övernattning i Hakone. (Frukost och 
middag)
  
Dag 6: Hakone – Nagoya
Vi lämnar Hakone och åker till huvud-
kontoret för Toyota, Japans ledande 

bilföretag, där vi besöker Toyota 
Automobile Museum.  Övernattning i 
Nagoya. (Frukost)
  
Dag 7: Nagoya – Kyoto
Vi lämnar Nagoya och åker till den kul-
turella huvudstaden Kyoto där vi inle-
der med ett besök vid zentemplen Ryo-
anji med sin berömda stenträdgård. Vi 
åker sedan till det närbelägna templet 
Kinkakuji (den Gyllene paviljongen), 
troligtvis Kyotos mest kända tempel. 
Större delen av Kinkakuji är täckt i blad-
guld och templets tre våningar har alla 
sin egen särpräglade arkitektoniska stil. 
Sedan besöker vi  Nijo-borgen, uppfört 
under det tidiga 1600-talet för att fung-
era som residens åt shogunen (Japans 
militärdiktator) vid de tillfällen han 

besökte Kyoto. Vi beundrar borgens 
magnifika träport med rikt utsirade och 
färgglada detaljer och besöker borgens 
klippträdgård. Som en säkerhetsåtgärd 
lät man i borgens passager lägga ett 
”näktergalsgolv” vars plankor visslar 
till när man beträder det. Tanken var 
att ljudet skulle röja nattliga inkräktare 
med uppdrag att lönnmörda shogunen. 
Vi hör hur det visslar till under fötterna 
medan vi beskådar borgens mottag-
ninssalar och tidstypiska skärmmålning-
ar. Övernattning i Kyoto. (Frukost)
  
Dag 8: Kyoto
På morgonen besöker vi shintohelge-
domen Fushimi Inari Taisha känd för 
sina rödlackerade torii-portaler. En torii 
symboliserar gränsen mellan denna 
värld och det gudomliga. Portalerna 
bildar en suggestiv passage, nästan 
som en röd allé, som slingrar sig uppför 
ett heligt berg. Under förmiddagen 
besöker vi världsarvet Sanjusangendo-
templet som rymmer 1001 statyer av 
barmhärtighetens bodhisattva Kannon. 
Vi besöker därefter Kiyomizu-templet 
med anor från 700-talet. Templet, 
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AVRESA HEMKOMST ORDINARIE PRIS PRIS MED NORDEA Flygbolag

2020-05-12 2020-05-21 27 800 kr 25 800 kr * Air China

Allt detta ingår i priset:
Flyg Stockholm/Göteborg/Köpenhamn  till Tokyo och hem-
resa från Osaka
Alla flygskatter
Hotell i delat dubbelrum med frukost
Måltider enligt program 
Utflykter enligt program
Engelsktalande lokalguide
Svensktalande reseledare

Kan beställas extra:
Enkelrum 5 000 kr
Avbeställningsskydd 6 % av resans pris
Reseförsäkring 490 kr

Barnrabatt:
Fråga vid bokning

Preliminära flygtider med Air China:
Göteborg - Stockholm: 16:15 - 17:15
Köpenhamn - Stockholm: 16:15 - 17:30
Oslo - Stockholm: 16:00 - 16:55

Stockholm - Beijing: 19:10 - 09:45 nästa dag
Beijing - Tokyo: 12:50 - 17:25
Osaka - Beijing: 09:00 - 11:25
Beijing - Stockholm: 13:50 - 17:20

Stockholm - Göteborg: 18:30 - 19:30
Stockholm - Köpenhamn: 19:00 - 20:10
Stockholm - Oslo: 18:50 - 19:50

Bokning:
Tel 031 - 14 77 33  E-post: bokning@phoenixtravel.se
www.phoenixtravel.se/nordea
  

* Pristillägg 1 000 kr för avresa från Göteborg/Köpenhamn och Oslo
Gruppstorlek:15 - 28 personer
Priserna är baserade på kostnader och valutakurser 2019-12-30. Vi reserverar oss för eventuella  prisändringar samt för om-
kastningar i programmet.

Phoenix Travel, Norra Gubberogatan 30, 416 63 Göteborg, 031-14 77 33,  info@phoenixtravel.se, www.phoenixtravel.se

som också finns upptaget på Unescos 
världsarvslista, är beläget vid sluttning-
arna till Higashiyama i östra Kyoto är 
särskilt känt för sin enorma träveranda 
där pilgrimer en gång i tiden brukade 
samlas. Kiyomizu betyder ”det klara 
vattnet” och anspelar på den heliga 
källa som ligger i anslutning till temp-
let. Vi promenerar sedan längs Higashi-
yamas vackra sluttningar längs smala 
gränder ned till Yasaka-helgedomen 
där Kyotos berömda geishadistrikt Gion 
ligger. Övernattning i Osaka. (Frukost 
och middag.)

Dag 9: Kyoto – Osaka
Denna dag är fri tid att själv utforska 
miljonstaden Osaka eller ta en tur till 
Nara eller Kyoto, vilka båda ligger på 
bekvämt avstånd från Osaka. För er 
som önskar besöka Hiroshima, kan vi 
erbjuda en tur dit mot tillägg. Övernatt-
ning i Osaka. (Frukost)
  
Dag 10: Hemresa från Osaka
Transfer till flygplatsen och hemresa 
till påstigningsorten. Måltider ingår 
ombord.  


