
	

	

 

	

Välkommen till Japan 
Japanerna kallar sitt land, Nippon, Soluppgångens land. Landet är något 

mindre än Sverige och består av 6 852 öar och sträcker sig 300 mil i en båge 
norr till söder. De fyra huvudöarna utgör 97% av landets yta. Landet har 127 
miljoner invånare, varav ca 36 miljoner bor i Tokyo. Tokyo är stort som Skåne. 
Men det är också ett land täckt till 73% av skog, som bjuder böljande härlig 

natur. Vi kommer hit på våren så chansen att vi få uppleva den kända 
körsbärsblomningen finns – om än vi inte kan lova något i denna värld där 

väder och vind oss alla spelar spratt. 

Det är landet där allting är minutiöst korrekt och allting planeras utifrån att 
vara perfekt. Stilfullt, propert och gediget. I såväl gammal tid som idag. 

Jag hoppas programmet inspirerar dig. På resan finns plats för 24 
äventyrslystna och härligt glada resenärer. 

Jag är redo att guida dig genom detta så annorlunda och så vackra land. 

Bästa hälsningar, Monica 



	

	

Rundresa i Japan  

Kyoto – Miyajima – Hiroshima – Kumano – Osaka – Tokyo 

23 mars – 8 april 2018 

Följ med till Japan - detta spännande, mytomspunna och dynamiska land. 
Detta är exklusiv och unikt skräddarsytt resa, där vi tar ut svängarna rejält. Det 
är det bästa av det bästa och med många alldeles speciella 
programpunkter just för vår grupp.  

Hotell i harmoni med var vi befinner oss och varje måltid skall vara en 
upplevelse i sig för alla sinnen. I detta program får du en övergripande 
beskrivning av vårt dagsprogram, men som alltid så innefattar det många fler 
upplevelser. 

Resan tar dig in i vardagens Japan, där du lär känna själen till kulturen. Vi 
möter geishor, mangas, sumobrottare, konstnärer, bönder och annat 
spännande folk. Vi tar oss fram med buss, snabbtåg, tunnelbana och 
spårvagn. En skön blandning av natur, kultur, bus och lite galna upptåg. 
Japan liknar inte något annat land och det kan vara svårt att sätta ord på 
vad som gör det så speciellt. Packa kappsäcken och kom med öppet sinne – 
vi kan lova dig en extraordinär upplevelse i alla dess former. 

Som alltid ingår alla programpunkter, helpension inkl måltidsdryck samt dricks 
till busschaufförer, bagagebärare och annan servicepersonal. Det enda som 
tillkommer är med andra ord fickpengar. Överraskningarna får du på köpet J 

 



	

	

 

23 mars Avresa 

Air France flyger från Köpenhamn kl. 10.05 och når Paris  
kl. 12.05. Nästa flyg avgår kl. 14.00. Avgång från Stockholm och 
Göteborg via Paris till samma pris. Vi ber att få återkomma med 
tidtabell. 

24 mars Ankomst Kyoto  - Te-ceremoni  (l, m) 

Du landar i Osaka lokal tid kl. 10.00 och efter tullområdet står 
bussen redo att köra oss till Kyoto. Dit är det ca 5 mil. Vi börjar vår 
upplevelse i Japan med en traditionell teceremoni med 
matchate. Sedan blir det lunch innan vi checkar in på Noku Roxy 
Kyoto Hotel. (Officiell incheckningstid på hotell i Japan är kl. 
15.00). Vårt fyrstjärniga hotell tar dig genast in i Japans sfär med 
speciella design. Varje rum är som ett konstverk och ensamt i sitt 
slag. På kvällen samlas vi för en härligt god middag. 

25 mars Upptäcktsfärd i Kyoto (f, l, m) 

Kyoto är Japans kulturella vagga med många hundra års historia, 
vilket resulterat i hela 17 kulturarv. I denna gamla kejserliga 
huvudstad känner vi historiens vingslag slå samtidigt som det är en 
livlig och modern stad. Kyotokulturen är en blandning av många 
olika influenser. Kejserliga hovet, adeln, samurajerna, 
zenbuddismen och sidenindustrins handelsmän har alla gett sitt 
bidrag till det vi skall uppleva under våra dagar här. 

1450 grundades Ryonji-templet som är en ypperlig introduktion till 
zenbuddismen - en komposition av vitt grus och 15 stenar. Många 
har försökt tolka stenarnas mening, men någon slutgiltig förklaring 
har inte getts. Vem vet det kanske blir vi som knäcker nöten?! 

Naturligtvis skall vi besöka Kejsarpalatset där vi kliver rakt in i 
historieboken där spännande miljöer väcks till liv i en vacker 
promenadträdgård. En fotogenisk miljö så se till att ha kameran 
laddad.  

 



	

	

 

 

Efter lunch strosar vi genom Kyotos äldre och mysiga kvarter. Vem 
vet vi kanske får se en äkta geisha på väg till sitt jobb. Dagen 
avrundas med middag. 

26 mars Bakom kulisserna i Kyoto  - Middag med underhållning av Geisha 
(f, l, m) 

Idag tar vi ett kliv in i Kyotos hjärta. Denna gamla kejserliga 
huvudstad bjuder en charm som få japanska städer. Idag beger 
vi oss in i gränderna och lär känna många så typiska japanska 
traditioner – däribland maffian. 

 

 

 



	

	

Efter lunch besöker vi ytterligare ett trevligt område här i stan, 
nämligen Ninenzaka och Sanneizaka. Sedan åker vi till hotellet för 
att klä om till aftonens ytterst speciella begivenhet. Något som 
alla japaner drömmer om, men få får uppleva i en livstid. Än färre 
utländska besöker kommer ens i närheten.  

 

 

På kvällens restaurang får vi besök av vår alldeles egna äkta 
Geisha. Hon underhåller oss såsom utbildningen lärt henne och vi 
har också möjlighet att ställa frågor om hennes så unika och 
speciella jobb.   

27 mars  Arashiyama (f, l, m) 

Ännu en fröjd för ögat är att vänta idag. Vi styr kosan till en av de 
västra stadsdelarna av Kyoto, Arashiyama. Oavsett när du 
kommer på året är platsen en tjusning för ögat. Vi har förmånen 
att komma under våren med sin skira grönska. Vi strosar genom 
de olika delarna som var och en bjuder sin del av 
totalupplevelsen. 

Dagens lunch blir en klassisk Teppanyaki – där kocken tillagar 
lunchen alldeles framför dig. 

Därefter kastar vi oss ut i gatulivet och alla har vi en viktig uppgift 
att fylla. Nämligen att klura ut vad som behövs för att laga en 
kulinarisk middag – så klart får vi ledtrådar. Japanerna är ett 
otroligt gästvänligt folk – och det skall de få bevisa idag. I ordets 
sanna bemärkelse. När vi tror oss funnit vad vi behöver beger vi 
oss till ett skolkök. Där väntar vår privata kock på oss som kommer 



	

	

att dela in oss i grupper där vi alla ansvarar för en station – och 
också en av kvällens rätter. Mycket skratt och lite tokigheter är att 
förvänta denna eftermiddag. 

28 mars  Till Miyajima (f, l, m) 

Att åka taxi i Japan är bara sådan enkel sak en upplevelse i sig. 
Dörrarna öppnas med automatik. Du bjuds välkommen att slå dig 
ner i en kliniskt ren bil och med en chaufför som med stolthet bär 
sin vita perfekt strukna skjorta, vita handskar och uniformsmössa. 
Det känns nästan som att ha privatchaufför! Dagens tur tar oss till 
tågstationen. Där tar vi snabbtåg till Hiroshima. Vi åker längs 
stambanan, Shinkansen. Du behöver inte tänka på ditt bagage 
då jag tar hand om den logistiken under hela resan. 

Lunchen väntar på oss innan vi tar båten över till den buddistiska 
ön, Miyajima. Vi tar oss för Mount Misen denna eftermiddag. 

I natt skall vi bo på ett traditionellt och anrikt värdshus, sk Ryokan. 
Affärsidén till värdshus har sina rötter från början av 1600-talet och 
servade resenärer längs större vägar i landet. Om du alltid drömt 
att uppleva en äkta japansk toalett och sova på futon, så är 
detta platsen. Det innebär att när du är på toaletten kan du välja 
vilken temperatur på luft som du önskar blir ”torrblåst” med. Att 
trilla ur sängen är inget problem här då madrassen ligger direkt på 
Tatamimattan på golvet. Du kommer att älska detta boende och 
det är något vi alla kommer att fnissa länge åt. Detta är Japan i 
ett nötskal. 

29 mars På span på Miyajima  - Besök hos Mazda (f, l, m) 

Denna ö anses vara helig. Här finns vare sig förlossnings-
avdelningar eller begravningsplatser då ingen tillåts att föda eller 
dö på Miyajima. Att fälla träd är förbjudet, vilket innebär att ön är 
täckt av urskog och vi kan vänta oss en naturskön dag. På 
programmet idag besöker vi bland annat Itsukuha-helgedomens 
torii. Enligt japanerna befinner vi oss nu på en av de tre vackraste 
platserna i hela landet.   

Krigsherren Kiyomori stod för finansieringen av helgedom. Den 
första toriin i bukten byggdes redan på 1100-talet. Vid lågvatten 
kan man gå ut till helgedomen och vid högvatten så får man 
vackert stå på landbacken och insupa atmosfären.  



	

	

När vi är tillbaka på fastlandet väntar lunchen på oss. 

Nästa lite annorlunda programpunkt i vårt program är ett besök 
hos Mazda. Japanerna är ju kända för sina bilfabriker och vi 
tänkte det kunde vara trevligt att titta in bakom kulisserna. 

Mot kvällningen checkar  vi in på förstklassiga Ana Crown Plaza i 
Hiroshima.  

30 mars Hiroshima (f, l, m) 

Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki är något alla hört 
talas om  - och förfasats över. Idag skall vi krypa händelsen nära 
och det är så klart en fruktansvärd historia. Om än staden 
Hiroshima har valt att inte se bakåt utan att blicka framåt med 
devisen ”Låt aldrig något liknande hända igen någonstans i 
världen”. Vi kommer att besöka den klassiska Fredsparken och 
Fredens Museum. 

 

Vi kommer också att följa med på en promenad och besöka 
strategiska platser i atombombens historia däribland kommer vi  
A-dome nära. Den enda byggnaden som det fanns något kvar 
av efter bomben – i alla fall ett skal. Den tur guidas av japansk 
guide och översätts av lokalguide och Monica. 

På eftermiddagen är det tid för lite shopping, då här finns en 
väldigt mysig gågata. Vi äter också middag i dessa kvarter innan 
vi beger oss tillbaka till hotellet. 

 

 



	

	

31 mars Nara -  Kumano (f, l, m) 

Vi tar taxi till tågstationen och vidare med tåg till Shin-Osaka. Vårt 
mål är på förmiddagen besöka den gamla huvudstaden Nara. Av 
tradition i det gamla Japan flyttades huvudstaden utifrån vem 
som satt vid maken. Var och en av kejsarna hade så klart sin teori 
om var en huvudstad låg mest strategiskt. Just Nara var 
huvudstad under större delen av 700-talet. Med undantag mellan 
740 och 745 då huvudstaden flyttades inte mindre än fyra gånger 
beroende på flera katastrofer som gjorde att Kejsare Shomus 
ansåg det vara bästa att flytta maktens centrum. Nara är byggd 
med den kinesiska huvudstaden Chang An (Xian) som förebild. 
Från kineserna lärde man sig också att prägla mynt – om än detta 
dog ut då man här inte så något användningsområde för denna 
uppfinning. 

Efter lunch är det en eftermiddag i buss. Naturligtvis en 
transportsträcka – det kommer förr eller senare en sådan dag på 
en två veckors resa. Men snälla se det inte bara som en 
transportsträcka. Det är en eftermiddag med vackra vyer när vi 
passerar Mount Koya. 

Färden ger oss möjlighet till stopp i  Mount Koya. Berget är 
huvudsäte för Singo-sekten, som är influerad av den tibetanska 
grenen av buddismen. Vi besöker (i mån av vi når hit innan 
solnedgång) Japans äldsta och största gravplats som ligger i en 
900 år gammal skog. Här finns gravar från alla tider och för att 
koppla ihop det med nutiden så ligger bland annat skaparen av 
bilföretaget Nissan begravd här. Det är inte så ofta gravplatser är 
underhållande, men just denna är unik i sitt slag. Här finns många 
roliga historier som väntar på oss. 

I natt har det blivit dags att bo på ett fantastiskt värdshus igen. Så 
av med skorna i vestibulen, hoppas i sandalerna, klä om till din 
”bomullskimono” sedan ses vi i källaren……och tar ett dopp i den 
varma källan. Ett perfekt sätt att koppla av efter en dag i buss. 
Middagen är en vacker upplevelse – det finns ingen som duka 
upp som japanerna. Hela köksporslinet används. 

1 april Pilgrimsvandring (f, l, m) 

Sedan flera århundranden har människor från alla 
samhällsgrupper, såsom pensionerade kejsare, samurajer, 
köpmän och den enkla vanliga medborgaren vandrat längs 



	

	

denna pilgrimsväg, som vi idag skall utforska. Vi skall ta oss till 
Kumanos heliga skrin och det blir en härlig vandring i naturen. Om 
du inte vill följa med på vandring är kan vi rekommendera att 
bara njuta vårt härliga charmiga och unika hotell.  

 

 

 

Under eftermiddagen har vi ännu ett för resan unikt besök. Vi skall 
gå till den lokala trumföreningen. Du har säkert sett på tv när 
japanerna i festliga sammanhang, som tex invigningsceremonier 
spelar på gigantiska trummor. Dessa trummor heter Taiko . 
Föreningens duktigaste musiker står redo att ta oss med på en 
lektion in i trummans förtrollade värld. Det är en fantastiskt känsla 
att känna rytmen i slagen. 

2 april Båt på Kumano-floden – Osaka (f, l, m) 

Efter frukost har vi packat ihop våra pinaler och lastar dem i 
bussen medan vi själva tar sats ner mot Kumano Floden. Här står 
vår båt redo att ta oss på en kryssning längs 16 km.  

Med buss kör vi till Osaka. Staden föddes i och med att ett slott 
byggdes här 1586. Detta lade grunden till en ny handelsstad. 
Köpmän från hela landet uppmuntrades att flytta hit och idag är 
det ett av landets stora metropoler.  En ytterst livlig stad och en 
stor kontrast till allt vi upplevt hittills. 



	

	

Vi besöker Umeda Sky Building som med sin spännande atmosfär 
lockar oss upp i toppen – och får en härlig vy över metropolen. 

Vi checkar in på Swissotel Nankai Hotel och snart ger vi oss ut på 
stan en runda, bland annat för att äta middag. Jajamen, vi bor så 
klart mitt i smeten. 

3 april Besök på Suntory Yamazaki Destilleri – Lunch med ”sake-pariring” 
- Eftermiddag på egen hand (f, l, ) 

Japanerna har här på senare år blivit en aktör med världsrykte 
vad det gäller Whisky. Idag skall vi besöka en av de stora 
tillverkarna. Vi får en privat guidad rundvisning här och så klart 
finns även chans till kvalitetskontroll. 

Här i Europa är det ju inte ovanligt med en specialkomponerad 
vinmeny till en god måltid. Dagens lunchrestaurang gör detta i 
japansk tappning – här är det olika sorter av saké som 
komponerats till respektive rätt. 

Eftermiddagen är din! Vi bor som sagt centralt, så det är bara att 
släntra ut på stan och njuta folklivet. Vill du följa med mig så 
tänkte jag besöka ett väldigt vackert varuhus. Låt oss gå ner i 
deras helt otroliga matkällare och smaka oss igenom de olika 
avdelningarna. 

4 april Till Tokyo (f, l, m) 

Med tunnelbana tar vi oss till Shin-Osaka där snabbtåget väntar 
på oss för färd till Tokyo. Om än tåget kör fort hinner du definitivt 
se landskapet. Sträckan är cirka 50 mil. 

Vi bor i distriktet Ginza. Som alltid när vi besöker storstäder, bor vi 
mitt i centrum. Om än en storstad som Tokyo så klart har flera 
centrum. Ginza tycker vi är ett trevligt område med mycket att 
titta på bara runt knuten från vårt hotell.  När vi kikat på rummet 
(och det går snabbt för storstadshotellens rum i Japan är kryp-in), 
promenerar vi ut och får en känsla av metropolens atmosfär. 

 

 

 



	

	

5 april Tokyo i ett nötskal  (f, l, m) 

Tokyo är staden som är allt på en och samma gång. En 
fascinerande världsmetropol som vi kommer att uppleva bit för bit 
under våra dagar här. Edo Tokyo museum kan vänta vårt besök 
under alla omständigheter. Vi bjuds in i stadens historia genom 
Edo-perioden och till dagens världsstad. 

I eftermiddag skall vi också göra något väldigt speciellt. Om vi 
säger att vi skall gå på café så är det säkert ingen som blir 
speciellt imponerad. Men om vi tar er med på café så vet ni 
också att det är något alldeles speciellt som väntar. Viktigt att ta 
med sig idag är barnasinnet – även om allt är på riktigt. 

6 april Möte med Sumo-brottare – Det nya Tokyo - Shibuya (f, l, m) 

Det finns mycket att uppleva i denna gigantiska stad. På 
programmet idag börjar vi med att åka till en stadsdel känd för 
sina ”stall” för professionella Sumo-brottare. Vi ansöker om tillåtelse 
att komma in under ett av deras träningspass. Det är verkligen de 
stora grabbarna vi möter och vi kommer en för oss främmande 
kultur nära.  

 

Tokyo är en stad där mycket nytt tillkommit de senaste åren. Här 
på eftermiddagen kommer vi att besöka världens näst högsta 
byggnad, Tokyo Sky Tree Tower där vi liksom kan komma hem och 
säga att vi sett hela Tokyo. Vi tar båten till den nya stadsdelen 
Odaiba. Eftermiddagen spenderar vi i Shibuya. Vi kommer att 
skåda den korsning som är mest intensiv i hela världen – sett till 



	

	

antalet fotgängare. Det är nog få övergångsställen i världen som 
man kan anse vara en sevärdhet. 

7 april Fiskmarknaden Tsukiji – tid på egen hand (f, m) 

I den mån vi får tillåtelse att besöka den världskända 
fiskmarknaden Tsukiji ska vi så klart göra det. Marknaden flyttar till 
ny plats under 2018, så i nuläget är det många detaljer som 
hänger i luften. Skulle det inte vara möjligt så ordnar vi så klart ett 
annat program. Även om det är ett trevligt hotell vi bor på – 
kommer vi inte att sitta där och mögla denna förmiddag. Du har 
sedan eftermiddagen på egen hand. 

8 april Hemresa (f) 

Vår chaufför kör oss till den internationella flygplatsen. KLM har 
förväntad avgång kl. 10.30. Vi landar kl. 15.10 i Amsterdam. Flyget 
till Köpenhamn avgår kl. 17.00 och når Köpenhamn kl. 18.20. 
Anslutning från Amsterdam till Göteborg och Stockholm ingår till 
samma pris. 

 

(f=frukost, l=lunch, m=middag) 

 

Njut hotellen redan idag: 

Kyoto: Noku Roxy Kyoto Hotel 

Miyajima: Iwaso Rokan 

Hiroshima: Ana Crown Plaza 

Kumano: Fujiya Ryokan 

Osaka: Swissotel NankaiOsaka 

Tokyo: Mitsui Garden Ginza 

 

 

 



	

	

 

 

I arrangemanget ingår: 

• Flyg, Air France/KLM, Köpenhamn/Stockholm/Göteborg – Paris – Osaka 
samt Tokyo – Amsterdam – Köpenhamn/Stockholm/Göteborg t/r i 
ekonomiklass 

• Samtliga flygskatter och bränsletillägg 
• Samtliga busstransporter som nämns i programmet 
• Nämnda tågsträckor som nämns i programmet 
• 4 nätter på Noku Roxy Kyoto Hotel**** i Kyoto inkl frukost 
• 1 natt på Iwaso Rokan**** i Miyajima inkl frukost 
• 2  nätter på ANA Crown Plaza Hotel****, i Hiroshima inkl frukost 
• 2 nätter på Fujiya Ryokan**** i Kumano inkl frukost 
• 2 natt på Swissotel Nankai Hotel**** i Osaka inkl frukost 
• 4 nätter på Mitsui Garden Ginza**** i Tokyo inkl frukost 
• 14 luncher och 15 middagar inkl ett glas lokalt producerad öl, 

mineralvatten eller läsk 
• Dag för dag program enligt beskrivning inkl transporter, entréavgifter 

och lokala skatter 
• Dricks till lokala guider, busschaufförer och bagagebärare* 
• Monica Åberg guidar hela resan i Japan (vid olika besök där vi 

introduceras i vardagen och liknande så översätts övergripande vad 
som sägs av våra värdar och värdinnor ) 

• Reseafton i Malmö ca en månad före avresa 

Pris per person: 87 900,- 

Tillägg för boende i singelrum: 15 000,- 

Reser du själv är du välkommen att boka din resa med del i dubbelrum så bor 
du med annan resenär som bokat samma kategori på resan (Dam bor med 
dam och herre med herre J) 

 

 

 



	

	

 

 

Kompletterande information: 

• På värdshusen och vissa  hotell finns ingen bagageservice *  
 

• Till de flesta kvällsrestauranger kommer vi att transportera oss per fot, 
taxi eller tunnelbana. 
 

• På Fujiya Ryokan i Kumano finns vissa rum med västerländska sängar – 
om du är intresserad av detta säg till vid bokningen av din resa. 
Eventuellt tar hotell ut extra kostnad för detta, vilken inte är inkluderad i 
resans pris.  
 

• Svenska medborgare behöver inte visum för inresa till Japan. Har du 
annat medborgarskap så säg till vid resan så undersöker vi och 
återkommer till dig med kompletterande information 
 

• För dig som allergisk till viss kost eller har matpreferens t ex vegetarian 
ber vi dig meddela detta vid bokning av din resa 
 

• Du behöver inte oroa dig för din resväska när vi skall ut med tåg, båt 
och andra färdmedel – den logistiken sköter Monica Travel. 

  



	

	

Villkor för arrangemanget: 

· Minimum antal deltagare 16 personer, max 24 personer  
· Alla dagsprogram och tider är med reservation för ändringar. 
· Hotell kan komma att ändras pga faktorer som är utanför vår kontroll, dock 

garanterar vi minst samma klass av hotell vid sådana tillfällen.  
· Ej utnyttjade programpunkter återbetalas inte.  
· Pris är med reservation för ändringar av valutakurser, flygskatter och 

bränsletillägg, fram till 20 dagar före avresa.  
· Alla priser är baserade på kontantbetalning till vårt bankgiro. Vill du betala 

med kort gör du det på http://www.betalo.se/ 
· Handpenning: 10 000,- per person inom 14 dagar från resan är bekräftad 

från Monica Travel. Handpenningen återbetalas inte vid avbokning.  
· Slutbetalning: Senast 50 dagar före avresa skall slutbetalningen finnas på 

Monica Travels konto.  
· Ingen stamkundsrabatt på denna resa 
· Passet måste vara giltigt minst tom 8 oktober 2018 för att få åka in Japan. 

Passet måste innehålla ett tomt uppslag (2 sidor) 
· Vid bokning blir vi glada för kopia av ditt pass 
· Vid bokning skall de namn som finns i passen nämnas. Namnen bekräftas 

på faktura. Namnändringar därefter till flygbolagens självkostnadspris.  
· Allmänna resevillkor gäller tillsammans med särskilda villkor gäller, vilka 

återfinns på www.monicatravel.se  
· Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet 
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