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For mange er Tokyo en dyr, eksotisk og svært tilgængelig storby. Den opfattelse vil vi 
gerne gøre noget ved, for byen og dens omegn er en femstjernet seværdighed, og på 

denne rejse kan I opleve den i trygge rammer sammen med vores danske ekspertrejse-
leder og oven i købet til en rimelig pris. 

I Tokyo oplever vi det mest moderne inden for kulturliv, design, arkitektur, mode, museer, 
elektronik, ungdomskultur og forbrugsvarer. Alt dette ses side om side med en ældgammel 

forfinet kultur, hvor sans for høflighed og udstrakt service er naturlige omgangsformer. Og 
vi har bestræbt os på at sammensætte turen, så vi får alle dele med: historien og kulturen, 

det supermoderne og det hippe! 

Tokyo er på mange måder ikke én by men flere, der med tiden er vokset sammen med den 
gamle Shogun-by, Edo. Og Tokyos mange kvarterer har deres egne lokale særpræg. Vi kommer 

til at opleve det gamle Tokyo i Asakusa-området og det fashionable og nye i blandt andet Ginza 
og Shinjuku. Turen bringer os til smukke parker og klassiske haver, og vi oplever selvfølgelig også den 

japanske dagligdag og det religiøse liv.

På to af dagene er der spændende udflugter ud af Tokyo. Den ene dag besøger vi havnebyen Yokohama, hvor vi bl.a. ser en af 
de smukkeste klassiske haver i Japan, og Kamakura, der også kaldes Lille Kyoto og rummer masser af UNESCO-verdensarv fra 
den periode på et par århundreder, hvor byen var landets politiske centrum. 

På den anden dagsudflugt tager vi til Hakone-området i det vulkanske bjergområde mod sydvest. Her venter storslåede natur- og 
kulturoplevelse i form af Hakone friluftmuseum med en imponerende samling af skulpturer fra verdens førende kunstnere. I tilgift 
tager vi med bjergbane og tovbane op til et termisk aktivt område, hvorfra vi i klart vejr kan se det hellige Fuji-bjergs perfekte keg-
leformede, snedækkede top. Vi kører med superlyntoget Shinkansen tilbage til Tokyo – en stor oplevelse i sig selv. Tokyo opleves 
bedst og mest effektivt til fods og ved at bruge offentlig transport. Byens omfattende metrosystem er ekstremt velfungerende, sik-
kert, rent og billigt – det benytter vi os af på hele turen. Desuden kommer vi til at gå meget, så gode travesko er et must!

Den japanske mad er et kapitel for sig. Er man til gourmetmad, er Tokyo stedet! Ingen andre byer i verden har så mange stjer-
nerestauranter i Michelin-guiden. Tag med til Tokyo og oplev det tårnhøje serviceniveau, gør gode fund i byens skønne butikker, 
kig endda indenfor på et Love Hotel – vi kommer hjem med en større forståelse af det komplekse japanske samfund og ikke 
mindst fuld af inspiration fra verdens største metropol.

Vi ønsker jer en rigtig god rejse!

Asger Domino, adm. Direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Japan - på eventyr i Tokyo
Rundrejse med dansk rejseleder - 9 dage

Tokyo

KamakuraHakone

Yokohama



3

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1. Danmark - Tokyo. Afrejse fra Danmark med ankomst i  

 Tokyo næste morgen.

Dag 2. Tokyo, gåtur i Asakusa-kvarteret. Vi kører ind til byen  

 og indkvarteres i Asakusa-området, og efter en let frokost  

 besøger vi Tokyos mest berømte tempel med den berømte  

 Tordenport. Vi går tur i Kappabashi-køkkengaden og i andre  

 snævre gader, inden vi vender tilbage til hotellet. 

Dag 3. Tokyo, fiskemarked, shogunens jagtrevir, Toyota- 

 showroom med mere. Besøg på det imponerende fiske- 

 marked med kig til den fascinerende japanske madkultur  

 og gåtur i Hama Rikyuen-haven, shogunens jagtrevir. Der- 

 efter sejler vi til Odaiba-bydelen anlagt på en kunstig ø, og  

 prøver at trække en Toyota i en automat. 

Dag 4. Tokyo, Shinjuku-kvarteret med smuk park, tesmagning, 

  udsigt til Mt. Fuji med mere. På opdagelse med metroen  

 til Shinjuku-kvarteret, hvor vi går tur i en af verdens smuk- 

 keste parker. Vi prøvesmager den grønne Matcha-te og ser  

 byen fra oven i Tokyo Metropolitan Building – i klart vejr får  

 vi også et glimt af Mt. Fuji, Japans hellige bjerg. Vi rejser  

 gennem verdens travleste station, Shinjuku, der er så ren  

 og pæn, at man ikke tror det. Besøg på Tokyos national- 

 museum og om aftenen mulighed for at besøge Tokyos  

 forlystelseskvarter og måske kigge indenfor på et Love Hotel.

Dag 5.  Tokyo, det mondæne Omotesando og Nezu-museet.  

 Gåtur i det mondæne Omotesando-område og Harajuku med  

 spændende butikker og besøg hos Bager Andersen og på det  

 smukke Nezu-museum. Tid på egen hånd om eftermiddagen.

Dag 6. Udflugt til Yokohama og Kamakura, Lille Kyoto. Vi kører  

 med toget til Yokohama, en meget vigtig havneby, som stort  

 set er vokset sammen med Tokyo. Gåtur i Sankei-haven, en  

 af Japans smukkeste, og mulighed for frokost i Chinatown.  

 I Kamakura, også kaldet Lille Kyoto, oplever vi UNESCO- 

 verdensarv med Hasedera-templet og den store bronze-Buddha.

Dag 7. Udflugt til Hakone med kig til Mt. Fuji og med Shinkansen  

 tilbage til Tokyo. Vi besøger det uhyre smukt beliggende  

 Hakone Open Air museum, hvis kunstsamling er ganske  

 imponerende. Med tovbane til termisk aktivt område med  

 traditionelle badeanlæg og, i klart vejr, kig til Mt. Fuji. Vi suser  

 tilbage til Tokyo med Shinkansen.

Dag 8. Tokyo, det ukendte Tokyo med lokal guide og  

 afskedsmiddag. Vi oplever det ukendte Tokyo med vores  

 egen, dygtige lokalguide og ser derfor en side af byen, som 

 ikke mange andre oplever. Lidt tid på egen hånd og  

 afskedsmiddag om aftenen.

Dag 9. Hjemrejse.    

 Toget til lufthavnen og ankomst til Danmark om aftenen.

Tokyo - Yokohama 

- Kamakura (lille Kyoto) - Hakone

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Lær Tokyo grundigt at kende
•  Udflugt til bl.a. Hakone, Yokohama   
 og Kamakura, Lille Kyoto
•  Ekspertrejseleder og maks. 25 deltagere
•  God pris, valuta for pengene

!
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METROPOLEN TOKYO

Denne rejse koncentrerer sig om Tokyo, som, 
hvis man tæller forstæderne med, er verdens 
største by. Det er derfor en storbyoplevelse, 
der venter os på denne rejse, og vi kommer 
godt rundt i de mange forskellige bydele. Skæ-
ret fra neonreklamerne følger os overalt, hvor 
vi går, hvad enten vi er i Asakusa, det ”gamle” 
område med omkring 70 år på bagen, eller i 
det moderne Shinjuku med verdens travleste 
togstation og spændende elektronikkvarterer. 
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Dag 1. Afrejse fra Danmark 
Vi flyver fra Danmark i løbet af dagen og 

ankommer til Tokyo dagen efter.

Dag 2. Ankomst til Tokyo, Asakusa-
området med Tokyos mest berømte tempel
Efter ankomsten til Narita-lufthavnen kører 

vi ind til Asakusa-området, hvor vores hotel 

ligger tæt på metrostationen, og vi skal ud 

og opleve bydelen, straks efter at vi har stil-

let kufferterne på hotellet og indtaget en let 

frokost i stationsområdet. 

Asakusa var før i tiden et underholdnings-

mekka fyldt med gangstere, geishaer, kunst-

nere og andet godtfolk. Men bydelen blev stort 

set jævnet med jorden under 2. Verdenskrig, 

og da den blev genopbygget, var der ikke læn-

gere plads til disse kulørte indslag. 

I dag er Asakusa blevet et mondænt område 

med en ”gammeldags” atmosfære – bygnin-

ger fra 1950’erne anses for gamle i Tokyo, 

hvor der konstant bygges om og bygges nyt, 

men i Asakusa får vi altså fornemmelsen af 

det gamle Tokyo. Vi går tur i nærområdet, der 

er fyldt med butikker og restauranter, bl.a. de 

såkaldte izakaya, en form for japansk pub, hvor 

servering af mad og drikke ofte foregår under 

presenninger og rislamper ude på fortovet. 

Vores gåtur bringer os frem til bydelens mest 

kendte seværdighed, Asakusa Kannon-temp-

let, også kaldet Sensoji – Tokyos ældste og 

mest besøgte tempel grund-

lagt helt tilbage i 628. 

Her holdes der jævnligt reli-

giøse festivaler, der tiltrækker 

hundrede tusindvis af men-

nesker, blandt de mere spøjse 

kan nævnes Crying Baby-festi-

valen, hvor forældre rækker 

deres nyfødte til sumobrydere 

for at få barnet til at græde, 

hvilket anses for at være godt for helbredet. 

Vi går gennem templets berømte Tordenport 

kendetegnet ved en enorm rød rispapirlampe, 

der gør sig godt på billeder, og kigger på det 

myldrende menneskeliv med skoleklasser på 

udflugt og måske et lokalt brudepar klædt i 

smukke kimonoer.

På vej tilbage til hotellet passerer vi Kappaba-

shi Dougugai-gaden, der har specialiseret sig 

i alt inden for isenkram og køkkengrej. Udval-

get er enormt. Det er blandt andet her, at 

restauranter i alle prisklasser køber plastikko-

pier af deres retter, der udstilles i glasmontrer 

og fungerer som spisekort. 

Vi skal ikke overgøre det på denne første dag 

i Tokyo – resten af dagen hviler vi derfor ud 

efter rejsen og de mange nye indtryk.

Dag 3. Det berømte
fiskemarked, shogunens 
jagtrevir, fantastiske 
Toyota og meget mere
Vi begynder dagen med 

en klassiker: Tokyos 

berømte Tsukiji-fiskemar-

ked, verdens største der 

sælger op mod 2.800 

tons fisk om dagen. Det 

hænder, at markedet skaber overskrifter i 

aviserne, når en tun sælges for rekordpriser, 

således blev en 270 kilos tun i 2010 solgt for 

svimlende 4,4 mio. kr. – man må håbe, at 

sushien, der kom ud af den, var velsmagende.

Markedet summer af liv, mens medarbejderne 

fileterer fisk og smider den på tørisen, og gaffel-

trucks drøner ind og ud mellem boderne. Mar-

kedet udmærker sig i øvrigt ved ikke at lugte af 

fisk overhovedet – det er simpelthen en enestå-

ende demonstration af japansk ordentlighed. Vi 

holder os i udkanten af markedet for ikke at gå 

i vejen. Her køber de lokale fisk til aftensmaden, 

og alt hvad der i øvrigt har med tilberedning og 

servering af fisk og skaldyr at gøre. 

Japan - på eventyr i Tokyo
9 dage

Asakusa var før i tiden 
et underholdningsmekka 
fyldt med gangstere, 
geishaer, kunstnere 
og andet godfolk”

Asakusa Kannon-templet er Tokyos ældste og mest besøgte tempel. Her lærer vi lidt om 
religionens betydning for den almindelige japaner.

Det berømte Tsukiji-fiskemarked er en demonstration i japansk renlighed 
– her lugter der ikke af fisk! 
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Mange nyder gode fiskeretter ved mad-

boderne, og der bliver sikkert også et par 

smagsprøver til os. Det er fascinerende at 

opleve denne særdeles vigtige del af japansk 

madkultur. Tsukiji-markedet flytter i løbet af 

2017 uden for byen, men heldigvis bevares 

det ydre marked, så man også i fremtiden kan 

købe frisk fisk på Tsukiji-markedet.

Vi spadserer videre til Hama Rikyu-parken, 

Tokugawa-shogunens fine landskabspark 

anlagt i 1695, der til to sider er omgivet af en 

mur af moderne højhuse. Kontrasten er slå-

ende! Shogunen – krigsministeren, som var 

Japans reelle leder i modsætning til kejseren, 

som var den symbolske leder - etablerede 

sit hovedsæde, landets politiske magtcen-

trum her i den lille fiskerby Edo i starten af 

1600-tallet. Edo hedder i dag Tokyo, og par-

ken var shogunens andejagtrevir. 

Fra Shogunens park fortsætter vi med båd til 

Tokyo Odaiba. Området er kunstigt indvundet 

og huser store udstillings- og messecentre, 

forlystelsesparker, butikscentre og museer. Vi 

sejler forbi den store Regnbuebro, som forbin-

der fastlandet med den kunstige ø, Odaiba. 

Jord er umådelig kostbar i Tokyoområdet, og 

en del af byudvidelsen har siden 1800-tallets 

slutning bestået i, at man har fyldt land op i 

Tokyobugten.

Vi spadserer via overdækkede gangbroer 

tværs over området. Der er mulighed for en 

tur i The Big Wheel, verdens næststørste pari-

serhjul. Fra toppen er der en fantastisk udsigt 

over havneområdet og mod Tokyo. 

Vi skal også besøge Toyotas impo-

nerende showroom, hvor man kan 

vælge rigtige biler i verdens stør-

ste automat! Her er et utal af de 

nyeste bilmodeller - og sågar bud 

på fremtidens el- og brintbiler. 

Ved siden af Toyota ligger et stort 

indkøbscenter, der blandt andet 

rummer Venusfortet, et indkøbs-

paradis rettet mod især kvinder og 

lavet som en italiensk renæssanceby! 

På turen tilbage skal vi med monobanen højt 

hævet over jorden og med flot udsigt over 

Tokyo. Videre går det med metroen til Tokyos 

- og et af verdens mest fashionable områder, 

Ginza. Her er grundpriserne i området blandt 

de højeste i verden, hvilket afspejler sig i det 

kolossale udvalg af luksusbutikker. Men det 

koster ikke noget at kigge på herlighederne, 

og der er meget at se på!

Dag 4.  Shinjuku-kvarteret, landskabs-
have, tesmagning, nationalmuset 
og måske besøg på love hotel
Vi lægger ud med en spadseretur i en af ver-

dens smukkeste byparker, Shinjuku Gyoen. Par-

ken har tidligere tilhørt en af landets fornemste 

adelsfamilier, og sidenhen kejserfamilien. Efter 

2. Verdenskrig prikkede amerikanerne kraftigt 

til kejserfamilien og opfordrede den til at dele 

ud af sine ejendomme, så de kunne komme 

almenvældet til gode. Fra 1949 har parken der-

for været ejet af byen og 

åben for offentligheden. 

Den ældste del af parken 

rummer en vidunderlig 

japansk landskabshave 

med eventyrlige scene-

rier, der skifter i sæso-

nens smukke farver. Her 

ligger der et par traditio-

nelle tehuse, og vi stik-

ker hovedet indenfor og prøvesmager den 

piskede pulveriserede grønne Matcha-te, 

som skulle være ekstra sund og meget energi- 

fremkaldende. 

Derefter spadserer vi gennem Shinjukus 

skyskraber-kvarter med arkitektoniske perler 

som det enorme rådhus, Tokyo Metropolitan 

Building, tegnet af Japans Grand Old Man 

inden for arkitektur, Kenzo Tange, og den 

splinternye, spektakulære Mode-Gakuen-

Cocoon-bygning. Sidstnævnte huser 10.000 

universitetsstuderende i tre fakulteter, deri-

blandt det informationsteknologiske.

Rådhuset byder på en formidabel udsigt over 

metropolen. Hvis det er klart vejr, vil vi herfra 

kunne se det perfekt-formede Mt. Fuji, Japans 

hellige bjerg. Hvis vi ikke ser det i dag, har vi 

chancen igen på vores udflugt til Hakone. 

Japan - på eventyr i Tokyo
9 dage

Vi sejler forbi den store 
Regnbuebro, som for-
binder fastlandet med 
den kunstige ø, Odaiba”

Vi går tur i den smukke Shinjuku Gyoen-park, som 
tidligere har tilhørt kejserfamilien.

Dette smukke bygningsværk, Tokyo Metropolitan Building, er tegnet af Kenzo Tange, Japans Grand Old Man 
inden for arkitektur.
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Vi går igennem et kvarter med mange foto- og 

elektronikbutikker og hører blip-båt-lyde fra 

alverdens dimser, man slet ikke vidste fand-

tes, inden vi når Shinjuku-stationen, som er 

verdens travleste. 

Over 3,5 millioner passerer gennem den hver 

dag, og der er ikke mindre end 50 ind- og 

udgange. Ved stationen ligger et enormt vare-

hus plus flere indkøbscentre, og der bliver tid til 

at kigge nærmere på herlighederne.

Vi slutter dagens udflugt på Tokyo National-

museum i den store Ueno-park. I fem separate 

bygninger kan man se det ypperste af japansk 

kunst og kunsthåndværk, fra malerier, tusch-

tegninger til silkekimonoer, statuer, samurai-

sværd og rustninger, lakarbejder og meget 

mere. Man kan også vælge at spadsere en 

tur i den smukke park, der rummer adskillige 

museer, zoologisk have, templer og en dejlig sø.  

Om aftenen besøger dem, der har lyst og 

kræfter, Japans største forlystelseskvarter, 

Kabuki-cho. Her er et utal af barer, restau-

ranter, butikker, de såkaldte love hotels, 

vært-værtinde- lounger, robotrestauranter og 

meget andet. 

Gaderne vrimler med underholdningshung-

rende bysbørn og nysgerrige turister, og meter-

høje neonreklamerne blinker om kap med bil-

leder af områdets mest populære værter og 

værtinder, der hyldes efter deres evne til 

at sælge drinks til sagesløse ”ofre”. Mødet 

med den japanske ”forlystelseskultur” er på 

mange måder en speciel, fasci-

nerende og med garanti ander-

ledes oplevelse.

Dag 5. Det moderne Tokyo, 
Nezu-museet og tid på 
egen hånd 
Dagens udflugt starter med 

metroen til de fashionable 

Aoyma-, Omotesando- og 

Harajuku-kvarterer. Modefolk fra 

hele verden holder et skarpt øje 

med gadebilledet – det er nemlig ofte her, at 

man spotter nye modetrends. 

Her ligger de store modehuses butikker side 

om side på hovedstrøget. Bevæger man sig 

ind bag ved i de små gyder, finder man et helt 

anderledes kvarter. Små ultrasmarte butikker, 

hyggelige cafeer og beboelsesområder. Vi 

dykker ned i herlighederne.

Undervejs besøger vi blandt andre Bager 

Andersen. Denne japanske bager, der i sin 

tid studerede dansk bagerkunst i København, 

ejer i dag en stor og populær kæde af bage-

rier og delikatessebutikker over hele Japan. 

Kvaliteten kan de fleste danske bagere ikke 

hamle op med! Ikke langt derfra er der et par 

andre danske indslag, som vi naturligvis tager 

et kig på.

På Nezu-museet ser vi en lille, men meget 

eksklusiv samling af japansk og østasiatisk 

kunst. Museet er anlagt 

i en sand perle af en 

japansk vild-landskabs-

have. Få trin ind i den, 

og pludselig er man væk 

fra verdens største by 

og inde i et stykke ”vild” 

japansk natur.

Eftermiddagen og afte-

nen er på egen hånd til 

jer, der måske har noget 

særligt, I ønsker at opleve. Japan er meget 

oppe i tiden for alle generationer, og det er 

derfor vigtigt at levne tid til at udforske sær-

interesser, hvad enten det er Manga-tegnese-

rier, mode, sumobrydning, ikebana-blomster-

binding eller shopping. 

Rejselederen er klar med ideer og ikke mindst 

vejledning til, hvordan man finder rundt i 

byen. Der findes mere end 1000 togstationer 

i Tokyo, og der ligger helt sikkert også en i 

nærheden af det, som I gerne vil opleve.

Dag 6. Udflugt til Yokohama med besøg
i pragthave og UNESCO-verdensarv 
i Kamakura, Lille Kyoto 
I dag skal vi ud af Tokyo kommune. Men da 

byerne omkring Tokyo er vokset sammen, vil 

vi opleve den korte tur til Yokohama som en 

indenbys rejse. Vi bruger offentlig transport, 

Vi går igennem et kvar-
ter med mange foto- og 
elektronikbutikker og 
hører blip-båt-lyde fra 
alverdens dimser, man 
slet ikke vidste fandtes”

Japanerne har et til tider morsomt forhold til mode. Især i Harajuku-kvarteret kan 
vi se spøjse udklædninger, som alverdens modefolk dog holder skarpt øje med.

Nezu-museets have er en sand perle inden for japansk havearkitektur.

!Bemærk: Vi går meget på denne rejse og kører med offentlig transport.  
Medbring gode sko og vær indstillet på eventuel ventetid.
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som fungerer upåklagelig – det er faktisk en 

oplevelse i sig selv at opleve stationernes virvar. 

Selvom millioner af mennesker bruger den 

offentlige transport hver dag, foregår alting 

i god ro og orden, og vi oplever på tæt hold, 

hvor godt opdraget japanerne er, når det gæl-

der køkultur og ikke mindst det at holde det 

offentlige rum rent og pænt. 

Dagens mål er Yokohama, som var - og er - 

en meget vigtig havneby. Da Japan i midten af 

1800-tallet efter mere end 200 år som lukket 

land blev tvunget til at lukke op for udlæn-

dinge, kom mange via denne havn, og uden-

landske købmænd slog sig ned her. 

Vi tager fra stationen ud til den over hundrede 

år gamle pragthave, Sankei, som en særdeles 

rig japansk silkehandler fik indrettet i tilknyt-

ning til sin fornemme bolig. Udover de fine 

haveanlæg, som er smukke på alle årstider, 

findes her fornemme gamle paladsbygninger 

og et fint tempel. 

Efter havevandringen går vi gennem en af de 

rigt dekorerede porte til Yokohamas Chinatown, 

Japans største, og snuser rundt i de snævre og 

farverige gader. Templet i midten af bydelen er 

på typisk kinesisk vis dedikeret til guden for 

handel og velstand, men den største attrak-

tion er dog de mange boder med boblende 

gryder fyldt med spændende kinesisk mad. 

Derfor er det oplagt at spise frokost her – 

måske i form af nudler, dump-

lings eller andre specialiteter. 

Vi skal herefter videre med 

lokaltog til Kamakura, der også 

kaldes Lille Kyoto. I middelalde-

rens Japan regerede shogunerne 

herfra i over hundrede år, og fra 

den tid rummer byen stadig en 

lang række smukke templer og 

haver. Flere af disse er udnævnt 

af UNESCO som en del af ver-

dens kulturarv.

Vi besøger Hasedera-templet, kendt for en 

næsten ti meter høj, ellevehovedet træstatue 

af barmhjertighedens Buddha. Templet ligger 

på en bakke med fin udsigt over Kamakura og 

havet ud for byen. 

En kort spadseretur bringer os til endnu en 

imponerende statue. Det er den næststørste 

i Japan, og den forestiller Amida-Buddhaen. 

Den 13 meter høje og 93 ton tunge bronze-

statue er næsten 800 år gammel. Den står i 

fri luft, fordi tempelbygningen, der oprindelig 

husede den, i 1400-tallet blev skyllet væk af 

en tsunami. Vi returnerer med lokalbanerne til 

vores hotel og har aftenen på egen hånd.

Dag 7. Udflugt til Hakone med museum og 
tovbane til termisk område, kig til Mt. Fuji  

Igen i dag skal vi udenfor 

byen. Nemlig op i bjergene 

mod sydvest. Hakone-områ-

det er særdeles populært 

blandt Tokyos indbyggere, og 

hvis man ikke har lyst til at 

holde i kilometerlange køer, 

tager man herop på en hver-

dag – det gør vi naturligvis.

Den store weekendtilstrøm-

ning skyldes både den pragt-

fulde natur og at her ligger rigtig mange 

Onsen – badeanlæg. Ofuro-anlægget har 

altid spillet en stor rolle i japansk kultur. Ren-

lighed er et must, og vel afvasket er det her-

ligt at sænke sig i et meget varmt japansk bad 

med vand, der bliver ført direkte fra de varme 

kilder i vulkanske områder. Badning overlader 

vi dog til japanerne.

Vi får en smuk køretur gennem bjergene med 

lokalbanen til en kabelbane, der tager os 

højt op til et termisk aktivt område. Her pibler 

kogende vand ud af bjergsiden, og det damper 

af svovlholdig luft. Fra et udsigtspunkt er der 

en god udsigt mod Fuji-vulkanen, hvis vejret er 

klart. Fuji er Japans hellige bjerg og tillige det 

højeste punkt, 3.776 meter. 

Selvom millioner 
af mennesker bru-
ger den offentlige 
transport hver dag, 
foregår alting i god 
ro og orden”

Japan - på eventyr i Tokyo
9 dage

Vi skal også en tur uden for Tokyo. I Yokohama besøger vi en meget stor og levende Chinatown, hvor vi nok vælger at spise frokost fra en af de mange boder 
med boblende gryder.
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KAMAKURA - LILLE KYOTO

På en af vores udflugter ud af byen besøger 
vi Kamakura, også kendt som lille Kyoto. Her 
besøger vi en række smukke templer, haver og 
paladser fra middelalderen, hvor shogunerne 
regerede herfra i en periode på omkring 100 
år. UNESCO har udnævnt flere af bygningerne i 
byen til verdensarv, bl.a. Hasedera-templet, der 
ligger på en bakke med udsigt over byen. Vi skal 
også se en smuk buddhastatue udført i bronze 
for næsten 800 år siden. Kamakura er en meget 
fin kontrast til Tokyos skyskrabere og neonlys.



10

HAKONE OG MT. FUJI

Vi tager plads i lokaltoget og kører uden for byen til 
det smukke Hakone-område, som er Tokyoboernes 
foretrukne udflugtsmål. De kommer herud i week-
enden for at bade i de termiske anlæg, der opvar-
mes af varme kilder, der pibler ud af bjergsiden. 

Her trækker vi frisk luft ned i lungerne og tager 
kabelbanen op i terrænet. Er vi heldige med vej-
ret, vil vi nyde udsigten til Japans hellige bjerg, Mt. 
Fuji, der knejser 3.776 meter mod himlen. På vej 
tilbage til Tokyo får vi endnu en oplevelse, når vi 
kører med Shinkansen og nyder japansk punktlig-
hed og ordentlighed.



11

Japan - på eventyr i Tokyo
9 dage

Det kogende vand, der strømmer ud fra 

underjordiske kilder, bliver brugt til at koge 

æg i. Æggene, der farves 

sorte på grund af svovlind-

holdet i vandet, skulle efter 

sigende virke både livsfor-

længende og have en god 

effekt på helbredet!

Vel nede igen kører vi 

til et uhyre smukt belig-

gende frilandsmuseum i 

Hakone-området. De over 

120 skulpturer med blandt 

andre mange skulpturer af Henry Moore 

og Asiens største samling af Picasso-vær-

ker ligger i en smuk 70.000 m2 park omgi-

vet af bjerge. I parken har man etableret 

et fint fodbadeanlæg, hvor det er ganske 

gratis at dyppe fødderne i det varme vand, 

der strømmer fra undergrunden. Der er 

mulighed for at spise frokost på museet.  

Dagen byder i øvrigt på andre transportmæs-

sige oplevelser end tovbane og bjergbane. På 

Odawara-stationen stiger vi ombord på Japans 

superlyntog, Shinkansen, og suser tilbage til 

Tokyo med enorm fart. Det er 

en kæmpe oplevelse i sig selv 

at køre med Shinkansen: at 

opleve disciplinen blandt pas-

sagererne allerede på perro-

nen, afgangsfløjtet, der lyder 

på sekundet, og togkonduk-

tøren, der vender sig om og 

bukker mod passagererne, 

inden han forlader togvognen. 

Nogen kunne lære noget…

Dag 8. Det ukendte Tokyo 
I samarbejde med vores japanske guide 

Kumiko-san, som er autoriseret japansk 

guide og ofte bruges til VIP-gæster, skal vi 

i dag opleve det ukendte Tokyo, som kun 

ganske få turister ser. 

Kumikos store interesse for og viden om tra-

ditionel japansk kultur giver os nogle enestå-

ende kig ind i en fascinerende verden, som 

man ellers sjældent får mulighed for. 

Med toget kører vi nordpå til et af Tokyos 

mindre kendte kvarterer for at gå en pæn lang 

tur mellem de mange traditionelle bygninger, 

som kvarteret byder på. 

Her får vi et indblik i boligforholdene for mid-

delklassejapanere i verdens største by. Vi spad-

serer i et atmosfærefyldt lokalt område med 

boliger, butikker og templer og besøger et 

smukt hus med atelier og have, som var bolig 

for en af landets kendteste billedhuggere. 

Så trænger de fleste rejsedeltagere nok til 

at få lidt tid på egen hånd. Rejselederne 

har gode råd og praktiske tips, hvad enten 

man er til indkøb, museumsbesøg, templer 

eller andre oplevelser. Om aftenen spiser vi 

et japansk festmåltid sammen for at markere 

afslutningen på vores eventyr i Tokyo – ver-

dens største metropol.

Dag 9. Hjemrejse
Vi kører til Narita-lufthavnen, og mange ople-

velser rigere flyver vi tilbage til Danmark, 

hvortil vi ankommer samme dags aften. 

Kumikos store inte-
resse for og viden om 
traditionel japansk kul-
tur giver os nogle ene-
stående kig ind i en 
fascinerende verden”

Aftensstemning i Tokyos smalle gyder. På vores rejse har vi også tid til at nyde en god japansk øl under rislamperne. 
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