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Eventyr ombord på Celebrity Millenium
Japan har fantastisk meget at byde på: En stolt tusindårig historie med kejsere, shoguner og fyrster, der har efterladt sig spor i 
form af imponerende borge, smukke templer og ikke mindst pragtfulde haver. En kultur, der værner om så umoderne dyder som 
høflighed og ordentlighed, hvor toget går til tiden, og hvor det offentlige rum er lige så rent og pænt, som det private. En natur, 
der er velsignet med boblende vulkaner, sneklædte tinder og blanke søer, og ikke mindst et moderne samfund, der inspirerer 
hele verden med sin stilrene arkitektur og teknologiske formåen.

På dette krydstogt rundt om Japan kommer vi til at opleve alle disse aspekter af det japanske samfund på en meget bekvem 
måde med base på et dejligt skib, så vi kun skal pakke ud én gang. Og vi oplever det hele sammen med en dansk ekspertrejse-
leder, der kender landets særegne traditioner til bunds og kan forklare os det hele, så vi kommer klogere hjem.

Vi begynder med en nat på land – i Tokyo, verdens største metropol – inden vi går ombord på det dejlige skib Celebrity Mil-
lennium i havnebyen Yokohama. Skibet sejler til Mt. Fuji og Osaka, hvorfra vi skal køre med Shinkansen-lyntoget til Kyoto. Fra 
Osaka sejler vi videre til Kochi på pilgrimsøen Shikoku og til Hiroshima, inden vi tager videre til det tropiske Kagoshima. Herfra 
stikker vi over havet til Busan i Sydkorea for en kort bemærkning, inden vi tager tilbage til Japan, nærmere betegnet Hakodate 
på Hokkaido og Aomori på Honshu, inden vi er tilbage i Yokohama.

Vi har inkluderet 6 private udflugter i rejsens pris: to udflugter i Tokyo, besøg ved Fredsparken i Hiroshima, en udflugt i Kagoshima 
til Sakurahalvøen, samt byvandringer i Hakodate og Yokohama. Herudover kan I tilkøbe 4 private udflugter: besøg ved Mount 
Fuji, togtur med shinkansen til Kyoto, en udflugt i Kochi til en shogunborg samt en udflugt i Busan i Sydkorea. Alle måltider på 
skibet og flere måltider på land er inkluderet i prisen – det er ikke uden betydning, når man rejser i en dyr region som Japan.

Vi ønsker jer en god rejse.

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

Krydstogt
Japan rundt - med et smut til Sydkorea
17 dage med dansk rejseleder
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SYDKOREA JAPAN

HOKKAIDOKINA

Tokyo

YokohamaMount
Fuji

Kyoto
Busan

Aomori

Hakodate

Kochi

Kagoshima

Osaka
Hiroshima

  

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark – Japan. Vi rejser fra Københavns Lufthavn nonstop med  
 SAS til Tokyo.

Dag 2. Ankomst til Tokyo, privat udflugt, inkl. sushi-frokost (inklude- 
 ret i rejsen). Efter ankomst om morgenen kører vi til Tokyo for at få  
 det første indtryk af Japan. Vi skal besøge det olympiske stadion, det  
 nye fiskemarked, hvor vi skal smage frisk sushi, og sidst på dagen skal  
 vi til tops i Tokyos rådhus for at nyde udsigten ud over metropolen.

Dag 3. Tokyo - Yokohama, privat udflugt (inkl. i rejsen). Med S-tog til  
 Ginza i det centrale Tokyo, et af verdens mest mondæne shopping- 
 områder. Herefter kører vi til Yokohama, hvor Celebrity Millennium  
 venter ved kajen. Der er afgang sidst på eftermiddagen.

Dag 4. Mt. Fuji (Shimizu), privat udflugt (kræver tilkøb af udflugtspakke).  
 Vi skal på udflugt til det smukke område omkring det hellige bjerg  
 Mt. Fuji og Hakone med et vidunderligt frilandsmuseum og kabelbane  
 med udsigt til bjerget.

Dag 5. Osaka, evt. gåtur med rejselederen. Skibet ankommer om eftermid- 
 dagen og der er mulighed for at gå i land sammen med rejselederen.

Dag 6. Osaka, privat udflugt til Kyoto, inkl. Shinkansen og frokost  
 (kræver tilkøb af udflugtspakke). Vi skal opleve japansk myldretid,  
 når vi tager toget til Kyoto. Vi skal skifte et par gange, og vi oplever at  
 køre med det fantastiske Shinkansen-lyntog. I Kyoto besøger vi den  
 smukke guldpavillon, også UNESCO-verdensarv, og Nijo-borgen,  
 shogunens residens. Herudover ser vi byens imponerende stations- 
 bygning, det fantastiske fødevaremarked og forlystelseskvarteret  
 Gion, hvor vi kan være heldige at få et glimt af en ægte geisha.

Dag 7. Kochi, privat udflugt (kræver tilkøb af udflugtspakke). Skibet er  
 nået til den mindste af de fire japanske hovedøer. Vi besøger en  
 verdensberømt botanisk have, et tempel og en fin shogun-borg.  
 Herefter skal vi på det lokale marked, hvor vi smager friskfanget tun.

Dag 8. Hiroshima, privat udflugt (inkluderet i rejsen). Tankevækkende  
 besøg ved ruinen, hvor atombomben ramte den 6. august 1945, og  
 besøg i Fredsparken og Fredsmuseet med saglig og interessant udstil- 
 ling om begivenheden. Transporten i dag er med offentlige transport- 
 midler og evt. taxa. Begge dele er en oplevelse i sig selv.

Dag 9. Kagoshima, privat udflugt (inkluderet i rejsen). Vi er nået til  
 sydspidsen af Japan, hvor vi tager med rejselederen på udflugt til  
 Sakurahalvøen for at betragte en meget aktiv vulkan. Også mulighed  
 for at besøge en smuk japansk have med såkaldt ”lånt landskab”.

Dag 10. På havet. Vi slapper af og nyder skibets mange dejlige faciliteter, mens  
 kursen er sat mod Sydkorea.

Dag 11. Busan, Sydkorea, privat udflugt (kræver tilkøb af udflugtspakke).  
 Vi er nået ind i koreansk farvand og skal på udflugt i Busan i dag. Vi  
 oplever den stemningsfulde FN-kirkegård for faldne i Koreakrigen,  
 Yongdubjerget, hvorfra vi kan vinke ned til skibet og byens meget  
 levende fiskemarked.

Dag 12. På havet. Vi nyder endnu en dag på havet på vej tilbage mod Japan.

Dag 13. Hakodate, Japan, privat udflugt (inkluderet i rejsen). Til fods med  
 rejselederen i en af Japans mest specielle byer. Morgenmarked, den  
 gamle, udenlandske bydel med kirker fra forskellige kristne retninger.  
 Fæstningsanlæg og udsigtstårn

Dag 14. Aomori, evt. gåtur med rejselederen. I dag slapper vi af på hver  
 vores måde efter mange oplevelser på krydstogtet. Mulighed for at gå  
 en tur i land sammen med rejselederen.

Dag 15. På havet. Sidste dag på havet med kurs mod Yokohama.

Dag 16. Yokohama, privat udflugt, inkl. bento-frokost (inkluderet i rejsen).  
 Vi tager med rejselederen rundt i havneområdet og til Japans største  
 Chinatown. Fra Landmark Tower har vi en forrygende udsigt over både  
 Yokohama, Tokyobugten og Tokyo. Vi overnatter på skibet, som bliver  
 liggende natten over.

Dag 17. Hjemrejse. Vi forlader skibet og kører mod lufthavnen for at på- 
 begynde hjemrejsen. Vi ankommer til Danmark om aftenen.

Tokyo - Mt. Fuji - Hakone - Osaka  

- Kyoto - Kochi - Hiroshima 

- Kagoshima - Busan (Sydkorea) 

- Hakodate - Aomori - Yokohama

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Oplev Japans højdepunkter med   
 Shogun-borge, templer og pragthaver

•  2 dage/1 nat i Tokyo inden krydstogtet  

•  Krydstogt 15 dage med helpension

•  6 udflugter er inkluderet

•  Direkte fly med SAS 

•  Små grupper, 15-24 deltagere 

•  Rejseleder med stor ekspertise og meget erfaring

!
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Glæd jer til en rejse ombord på skønne Celebrity Millennium, et forholdsvist lille krydstogtskib med plads til ca. 
2.100 gæster.

Dag 1. Afrejse fra Danmark
Vejen til Japan begynder i Københavns Luft-

havn, og vi flyver direkte til Tokyo. Vi har dog 

en nat ombord på flyet, hvor vi må prøve at få 

noget søvn, så vi er klar til eventyr, når vi lander.

Dag 2. Ankomst til Japan og 
sightseeing i Tokyo, inkl. frokost
Vi lander i lufthavnen uden for Tokyo om for-

middagen, og her venter en bus på at køre os 

ind til Tokyo.

Vi lægger ud med et besøg ved Tokyos olym-

piske stadion. I 2020 afholdes OL for anden 

gang i byen, og denne verdensbegivenhed 

starter og slutter på det nye nationalstadion i 

Shinjuku-bydelen. 

Her finder også alle atletikkonkurrencerne 

sted. Vi ser det flotte stadion udefra – det 

har kostet den nette sum af 9 mia. kroner 

at bygge, og der er plads til 60.000 tilsku-

ere under OL og yderligere 20.000 til andre 

begivenheder. 

Bygningen er tegnet af den japanske arkitekt 

Kengo Kuma, som har formået at skabe et 

kæmpestadion, der føles både let og elegant – 

og i pagt med naboen, Shinjuku-parken, som 

er Tokyos største grønne åndehul.

Derefter besøger vi Tsukiji ydre fiskemarked, 

et meget spændende og travlt detailfiskemar-

ked, inden vi skal smage på herlighederne i 

form af et superfrisk sushi-måltid. Det store 

engros fiskemarked flyttede i 2018 ud til nye 

bygninger væk fra centrum, og der er ikke 

længere adgang til selve markedet.

Dagens sidste oplevelse bliver i højhuskvar-

teret i Shinjuku-bydelen, hvor vi fra Tokyos 

enorme rådhus, 202 meter oppe, får udsigten 

udover verdens største bysamfund med mere 

end 35 millioner indbyggere. 

Dag 3. Mere sightseeing i 
Tokyo og ombord på skibet i 
Yokohama
Dagen begynder med en udflugt 

med S-tog og til fods. Vi kører 

ind til Tokyos enorme hovedba-

negård for at gå en tur i Ginza, 

byens mest fashionable ind-

købsområde, hvor vi får mere 

spektakulær ny arkitektur at se. 

Vi kigger indenfor i et enormt elektronikva-

rehus, vindueskigger på nogle af verdens 

dyreste butikker og oplever japanerne på 

vej til arbejde. Det er utrolig fascinerende at 

iagttage det enorme menneskemylder, og se 

hvordan de enkelte japanere elegant og mål-

rettet kommer igennem det uden overhove-

det at røre ved andre gående.

Herefter går turen ud af Tokyo og til Yoko-

hama, hvor det dejlige skib Celebrity Millen-

nium venter ved kajen. Vi tjekker ind på ski-

bet og spiser en sen frokost ombord - der er 

afgang sidst på eftermiddagen. 

Vel ude på havet indtager vi vores første 

middag i skibets hovedrestaurant, og måske 

nydes også en drink inden sengetid.  

Dag 4. Mt. Fuji (Shimizu), udflugt til 
Hakone, friluftsmuseum og kig til Mt. Fuji

Skibet er i løbet af natten 

sejlet mod sydvest langs 

kysten. Hvis vejret er med 

os, og hvis vi står tidligt op, 

vil vi fra indsejlingen til Shi-

mizu havn kunne se Japans 

hellige bjerg, Fuji.

Straks efter morgenmaden 

tager vi på en privat udflugt 

i Hakone-området med vores 

danske rejseleder, hvis store interesse for og 

viden om traditionel japansk kultur giver os 

nogle enestående kig ind i en fascinerende ver-

den, som man ellers sjældent får mulighed for. 

Bemærk, at udflugten er en del af udflugts-

pakken, som kan tilkøbes til rejsen.

Hakone er et særdeles populært udflugtsmål 

blandt Tokyos indbyggere. Det skyldes både 

den pragtfulde natur og de mange badean-

læg, som altid har spillet en stor rolle i japansk 

kultur. Udflugten bringer os tættere på den 

3.776 meter høje, perfekte Fuji-vulkan. Vi 

Krydstogt - Japan rundt
17 dage

Udflugten bringer 
os tættere på den 
3.776 meter høje, 
perfekte Fuji-vulkan

HELPENSION PÅ SKIBET

Alle måltider på skibet er inkluderet 
i rejsens pris. Det giver særdeles god 
mening at opleve denne del af verden 

med base på et krydstogt med alle 
måltider inkluderet, da prisniveauet på 

restauranterne i land er meget højt.

Når vi er på udflugt i land, tilpasser vi 
så vidt muligt programmet, så vi kan 
spise frokost på skibet. Udover hel-

pensionen følger en gratis drikkepakke 
med, hvis I opgraderer til udvendig 

kahyt eller en højere kategori.
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xxx

TAB PUSTEN I TOKYO

Japans hovedstad Tokyo er på én gang top-
moderne og ultratraditionel. Det ene øjeblik 
overvældes man af neonreklamer og elek-
troniske vidundere, det næste øjeblik af ro 
og freden i byens parker og helligdomme.  

Alt nyt i verden synes at komme herfra, men 
japanerne formår på forunderlig vis at navi-
gere rundt i både det nye og det gamle.
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HAKONE OG MT. FUJI

Vi besøger til det smukke Hakone-område, som 
er Tokyoboernes foretrukne udflugtsmål. De kom-
mer herud i weekenden for at bade i de termiske 
anlæg, der opvarmes 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 vejret, 
vil vi nyde udsigten til Japans hellige bjerg, Mt. Fuji, 
der knejser 3.776 meter mod himlen. 

Vi besøger også et friluftsmuseum i Hakone der 
har en stor samling moderne kunst.
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Det er en sjov oplevelse at køre med det japanske lyntog, Shinkansen. Vi skal køre en del af turen fra 
Osaka til Kyoto, og farten kommer op på 260 km i timen. Udover selve køreturen oplever vi også den 
enorme disciplin, som japanerne udøver i det offentlige rum.  

Krydstogt - Japan rundt
17 dage

I Kyoto begynder vi ved Kinkakuji-Guldpavillo-

nen, som er en enestående treetagers pavil-

lonbygning beklædt med bladguld og med tre 

arkitektoniske stilarter repræsenteret - en pr. 

etage. Den oprindelige bygning stammer fra 

1397, men en sindsforvirret munk satte ild til 

den i 1950 og brændte den ned til grunden. 

Det smukke tempel blev dog genopført i 

1950. Både den vidunderligt smukke have og 

pavillonen i tempelområdet er på UNESCOs 

liste over verdens kulturarv.

Det samme gælder vores næste mål, Nijo-

borgen. Den reelle japanske hersker var i 

hovedparten af Japans historie shogunen – 

krigsministeren. Kejseren var øverst på den 

officielle rangstige, men oftest blot en kran-

sekagefigur, der blev holdt i skak i den offi-

cielle hovedstad, Kyoto. 

Fra 1600-tallets begyndelse herskede shogu-

nen med udgangspunkt i Edo (det nuværende 

Tokyo), og han kom sjældent til Kyoto. Men når 

han kom, skulle der naturligvis være en bolig, 

der var passende for en mand i hans position. 

Og til det formål blev Nijo-borgen bygget.

Hovedparten af bygningerne stod færdige i 

1603. Nu om dage kan almindelige dødelige 

både betræde de imponerende paladsbygnin-

får en smuk køretur gennem bjergene 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 fremra-

gende udsigt mod 

Fuji-vulkanen, hvis 

vejret er klart.

Vel nede igen 

kører vi til et uhyre 

smukt beliggende 

fri landsmuseum 

i Hakone-områ-

det. De over 120 

skulpturer med 

blandt andre 26 

værker af Henry 

Moore og Asiens 

største samling af Picasso-værker ligger i en 

70.000 m2 park omgivet af bjerge.

Tilbage på skibet spiser vi en sen frokost, 

mens skibet sejler videre mod Osaka. Inden 

middagen er der tid til at hvile i kahytterne 

eller gå på opdagelse på skibet.

Dag 5. Osaka, evt. gåtur 
med rejselederen
Vores skib ankommer til Osaka ved middags-

tid, og her skal vi være i to dage. Der er ikke 

et fast program for dagen – ind i mellem det 

tætpakkede program er det rart at have eks-

tra tid til at slappe af. Dem, der har lyst, kan 

gå i land med rejselederen og spadsere en tur 

på havnen.  Ellers gælder det om at nyde ski-

bets fine faciliteter.

Dag 6. Osaka, udflugt med 
Shinkansen til Kyoto
Efter morgenmaden venter et af rejsens 

absolutte højdepunkter – et besøg i den 

gamle kejserby Kyoto, som var Japans 

hovedstad frem til 1868. Bemærk, at 

udflugten er en del af den udflugtspakke, 

som er et tilkøb til rejse.

Turen til Kyoto er en oplevelse i sig selv, 

idet vi skal opleve japansk myldretid og 

køre med tog, der med garanti afgår til 

tiden. Vi skal skifte et par gange og køre 

noget af strækningen med det lynhurtige 

og særdeles velfungerende Shinkansen-tog 

– en ren opvisning i japansk punktlighed og 

ordentlighed. 

Læg mærke til måden, hvorpå japanerne står 

i kø til toget, og ikke mindst hvor respekt-

fuldt togkonduktøren og passagererne omgås 

hinanden. Vi sparer en masse tid ved at gøre 

turen med tog, og når vi er fremme i Kyoto, er 

vi næsten blevet fuldblodsjapanere.

Turen til Kyoto er en 
oplevelse i sig selv, 
idet vi skal opleve 
japansk myldretid  
og køre med tog,  
der med garanti  
afgår til tiden
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KYOTO, KEJSERENS BY

Kyoto var frem til 1868 Japans hoved-
stad. Den er hjemsted for omkring 2000 
buddhistiske templer og shintohellig-
domme og store kunstskatte og blev 
måske derfor skånet for bomber under 
2. verdenskrig. Byen er også kendt for 
sine smukke haveanlæg anlagt med 
mos, sten og sand med stor præcision. I 
Kyotos gader kan man få et glimt af en  
for udlændige lukket verden med ægte 
geishiaer med traditionel makeup klædt 
i smukke kimonoer. 
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ger og ovenikøbet få et kig ind i shogunens 

private residens! De mange bygninger ligger 

i smukke park- og haveanlæg. Nogle af dati-

dens bedste havearkitekter blev hidkaldt for 

at anlægge de ypperste haver.

Vi indtager herefter en typisk japansk buf-

fet-frokost på et nærliggende hotel. Dagens 

udflugt fortsætter fra det gamle til det nye. 

Det indgår nok sjældent, at man besøger en 

stationsbygning på en turistudflugt, men i 

dette tilfælde er der tale om en hel speciel 

bygningskonstruktion, som helt klart fortje-

ner et besøg.

Herefter går turen til Nishiki-markedet. Et af 

verdens smukkeste fødevaremarkeder, hvor 

det er en lyst bare at kigge på de smukt 

opstillede varer. På markedet finder man også 

en af Japans bedste og berømteste knivbu-

tikker, der i generationer har leveret fremra-

gende japanske køkkenknive til det japanske 

hof og toprestauranter i hele landet.

Fra markedet spadserer vi gennem det cen-

trale forretningsdistrikt og krydser Katsuraf-

loden for at nå frem til Gion-kvarteret. Det 

gamle forlystelseskvarter rummer charme-

rende træhuse, og med lidt held får vi et glimt 

af en geisha i fuldt udstyr. Herefter kører vi 

med Shinkansen tilbage til skibet i Osaka, 

hvor endnu en dejlig middag venter os. Skibet 

stævner ud på havet først på aftenen.

Dag 7. Kochi, botanisk have, 
shogunborg og friskfanget tun
Celebrity Millennium er nået til Kochi på den 

mindste af de fire japanske hovedøer, Shikoku. 

Denne naturskønne ø er på 

størrelse med Jylland, og der 

bor omkring 4,1 millioner 

mennesker.

Vi tager på udflugt – 

bemærk, at udflugten kræ-

ver tilkøb af udflugtspakken 

– og vi lægger ud med et 

besøg i byens verdensbe-

rømte botaniske have, en 

smuk 6 hektar stor park, 

der rummer et lille museum 

og fine drivhuse. Mere end 

3.000 plantearter vokser der her. Parken 

blev grundlagt af professor Makino Tomitaro 

for over halvtreds år siden. Han regnes for 

japansk botaniks fader.

Lige overfor botanisk have ligger Chikurin-

ji-templet. Det er et af de 88 templer, som 

munken Kukai i 700-tallet grundlagde på øen, 

på den tid, hvor han vandrede rundt og agite-

rede for buddhismen. 

Den dag i dag går nogle japanere på pilgrims-

færd til de 88 templer. Det er en tur på 1.200 

km, og det tager 30-60 dage at fuldføre den. 

Templet har en flot pagode og en smuk Zen-

have, der blev designet i 1400-tallet.

Næste punkt på dagsordenen er byens borg 

- en af de få i landet, som ikke 

blev ødelagt under 2. Verdens-

krig. Udover at være et forsvars-

værk var den også bolig for 

den lokale feudalfyrste, Daimyo 

Yamanochi Kazutoyo. Borgen 

stammer fra 1603. 

Som tidligere nævnt var shogu-

nen i praksis Japans hersker, 

men han havde et system af 

fyrster under sig, og Daimyo 

Yamanochi var en af disse. Fra 

det centrale borgtårn har vi en 

fin udsigt over byen.

Vi slutter udflugten på det spændende lokale 

marked, hvor vi skal smage på den lokalt fangede 

tun. I Kochi serveres tunfisk bl.a. som Katsuo 

Tataki, hvor tunen grilles over åben ild med strå 

som brænde, hvilket giver en let røget smag. 

Fisken lynsteges og lægges straks i isvand, hvor-

ved kernen forbliver rå. Herefter skæres den i 

I Kochi besøger vi bl.a. borgen, der stammer fra 1603. Som en af de få i landet overlevede den 
bombardementerne under 2. Verdenskrig.

Vi smager friskfanget, lynstegt tun på Kochis spændende 
marked.

Krydstogt - Japan rundt
17 dage 

Lige overfor botanisk 
have ligger Chikurin-
ji-templet. Det er et 
af de 88 templer, 
som munken Kukai i 
700-tallet grundlagde 
på øen
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skiver og serveres med salt eller soya og citron 

og dækkes med hakket forårsløg - værsgo! 

Efter endnu en dosis spændende japansk kultur 

er vi tilbage på skibet i løbet af eftermiddagen.

Dag 8. Hiroshima, udflugt til Fredsparken
Vi er kommet frem til Hiroshima, og dagen 

i dag bliver en af dem, 

der lagrer sig i sindet, 

fordi vi skal konfron-

teres med noget trist. 

Men det er ikke desto 

mindre en dybt inte-

ressant dag, og vores 

rejseleder fortæller den 

medrivende historie.

Den 6. august 1945 

blev Hiroshima lagt i 

ruiner og over 100.000 

mennesker blev dræbt, 

da verden for første gang oplevede, at en 

atombombe blev bragt til sprængning.

I dag står en enkel kuppelformet ruinbygning 

tilbage som minde om den ødelæggelse, eks-

plosionen forårsagede. I nærheden ligger den 

smukke Fredspark med en fredsflamme, der 

først vil blive slukket, når det sidste atomvå-

ben i verden er destrueret. 

Vi besøger parken med de mange monumen-

ter og Fredsmuseet, der sagligt og instruktivt 

viser, hvad der skete.

Hiroshima er for længst fuldstændigt genop-

bygget, og byen virker anderledes end de fleste  

andre japanske byer med sine brede og luf-

tige gader og det velordnede bybillede.

Der bliver også tid til at kigge sig om i de over-

dækkede forretningsarkader og spise en frokost 

(for egen regning), inden vi kører tilbage til ski-

bet. Transporten foregår med 

offentlige transportmidler og 

evt. med taxa - begge dele er 

en oplevelse i sig selv.

Dag 9. Kagoshima,  
udflugt til Sakurahalvøen
Vi er nået til den sydligste af 

Japans storbyer, Kagoshima, 

der ofte sammenlignes med 

Napoli i Italien, fordi de to 

byer har et mildt klima og 

vulkaner som fællesnævner.

Med shuttlebus eller taxier kører vi til færge-

terminalen og sejler til halvøen Sakurajima. 

Det var oprindelig en ø skabt af vulkaner, men 

ved et stort udbrud løb lava ned og fyldte far-

vandet mod syd, så øen blev landfast. 

Fremme på øen spadserer vi til et lille spæn-

dende informationscenter, hvor vi ser en film 

og en udstilling om vulkanen og dets indvirk-

ning på de mennesker, der bor tæt på den.

Derefter tager vi en spadseretur på en sti 

langs kysten. Et kystlandskab skabt af den 

vulkanske aktivitet og med udsigt til den 

rygende vulkan. Vulkanen er den mest aktive 

i hele verden, og der er adskillige hundrede 

mindre udbrud om året. Vi dypper fødderne i 

verdens længste fodbad – med en flot udsigt 

til Kagoshima på den anden side af vandet, 

og herefter sejler vi tilbage til Kagoshima.

De, der har lyst, kan sammen med rejselede-

ren aflægge en visit i Senganen-haven. En af 

de havetyper, gamle japanske havearkitekter 

exelerede i, er haver med såkaldt lånt landskab.

Vi vælger selv, om vi vil spise frokost på land for 

egen regning, eller om vi vil spise en sen frokost 

ombord på skibet. Det er naturligvis også muligt 

at blive på skibet i løbet af dagen og slappe af 

efter de mange oplevelser, som vi allerede har 

haft på rejsen.

Dag 10. På havet
Denne dag er vi på havet med kurs mod Syd-

korea. Det giver tid til at nyde skibets fremra-

gende faciliteter, såsom at gå i teateret, og til 

at slappe af i kahytten med en god bog, sortere 

billeder i kameraet og andre fornøjelige ting.

Dag 11. Busan, Sydkorea, FN-kirke-
gården, og Yongdubjerget, Busan Tower
Vi vågner op i Sydkorea, nærmere betegnet 

Busan, landets næststørste by med ca. 3,6 

millioner indbyggere. Havnen, vi anløber, er 

verdens femte største, og man fornemmer 

med det samme, at vi er kommet til en pul-

serende storby.

Hiroshima vil for altid være associeret med atombombeangrebet 6. august 1945. 

HIROSHIMA

Hiroshima fik sin plads i ver-
denshistorien den 6. august 
1945, hvor byen blev 
lagt i ruiner af en atom-
bombe, der dræbte mere 
end 100.000 mennesker. 
Vi besøger den kuppelfor-
mede ruinbygning, hvor 
bomben ramte, og den 
smukke fredspark, hvor en 
evig flamme brænder, indtil 
det sidste atomvåben i ver-
den er destrueret. I Freds-
museet får vi et lærerigt 
indblik i begivenheden.

Krydstogt - Japan rundt
17 dage

Vi vågner op i Sydkorea,  
nærmere betegnet Busan, 
landets næststørste by 
med ca. 3,6 millioner  
indbyggere. Havnen,  
vi anløber, er verdens 
femte største
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CELEBRITY MILLENNIUM

Celebrity Millennium blev bygget i 2000 
og fik en gennemgribende renovring  til 
2019-sæsonen. Det har plads til 2.138 
gæster og har et væld af faciliteter ombord: 
pools, spa, fitnesscenter, butikker, kasino, 
bibliotek, teater, iLounge (Apple-butik) og 
meget andet.

Skibets hovedrestaurant, hvor vi har vores 
faste bord, serverer lækre 3-retters menuer 
hver dag, men man kan også mod en ekstra 
betaling vælge at spise på en af specialre-
stauranterne, fx den innovative Qsine.
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BUSAN, SYDKOREA

Vores krydstogt slår en smut forbi Busan i 
Sydkorea – landets næststørste by med 3,6 
mio. indbyggere – og her venter en storslået, 
international metropol. Vi lægger til i havnen, 
som er verdens 5. største, og tager på udflugt i 
byen til FN-kirkegården, hvor vi hører mere om 
Koreakrigen (1950-53), og op på Yongdu-bjer-
get, hvor vi får et overblik over byen. Vi besø-
ger også byens meget store og meget levende 
fiskemarked med boder, der sælger stort set 
alt, hvad der lever under havoverfladen.
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sejler tilbage til Japan. I løbet af dagen hol-

der rejselederen et spændende foredrag, og 

ellers gælder det bare om at komme rundt på 

skibet og måske prøve en ny restaurant eller 

en ny bar.

Selvom vi hver aften har bord i hovedrestau-

ranten, er det muligt at 

spise på egen hånd på et af 

skibets specialrestauranter. 

Vælg f.eks. den italienske 

Tuscan Grill, den japanske 

Sushi on Five, eller den 

utraditionelle Qsine, som 

serverer overraskelser fra 

iPad-menuen. 

Vær dog opmærksom på, 

at det typisk koster mel-

lem 40-50 USD pr. person 

at spise på specialrestauranterne, hvorimod 

middagen i hovedrestauranten er inkluderet 

i rejsens pris.

Dag 13. Hakodate, byvandring 
og besøg ved fæstning
Vi er ankommet til Hakodate på Hokkaido, 

Japans nordligste ø. Hakodate var en af de 

meget få japanske byer, der ikke blev ødelagt 

under de voldsomme amerikanske bombean-

Dagens private udflugt, som kræver tilkøb af 

udflugtspakken, begynder på byens FN-kirke-

gård – et smukt og stemningsfyldt anlæg for 

faldne fra mange lande under Koreakrigen. 

De lande, der deltog på FN’s side, er repræ-

senteret med mindeplader og flag. Også 

Danmark, som deltog med 

hospitalsskibet Jutlandia.

Herefter kører vi til cen-

trum af Busan og spiser 

en lokal frokost, inden vi 

kører op på Yongdubjerget 

for at få et overblik over 

byen fra Busan Tower, et 

118 meter højt udsigts-

tårn bygget i 1973. 

Er vi heldige, kan vi se 

”hjem” til Celebrity Millennium i krydstogthav-

nen. Tilbage på havnen skal vi besøge byens 

store fiskemarked – fisk og skaldyr findes 

i et enormt udvalg her og i de nærliggende 

restauranter.

Resten af dagen tilbringer vi på skibet.

Dag 12. På havet
Vi har endnu en dag på havet, mens skibet 

Krydstogt - Japan rundt
17 dage   

Goryokaku-fortet i Hakodate er bygget efter vestlige principper. Byen var en af de første, der blev åbnet 
mod den vestlige verden i midten af 1800-tallet.

Fisk er en af de vigtigste råvarer i det japanske 
køkken, og fisk i den rigtige kvalitet kan koste en 
mindre formue. Der lugter i øvrigt aldrig af fisk
hos en japansk fiskehandler.

greb sidst i 2. Verdenskrig, og da det tilmed 

var en af de første byer, der midt i 1800-tal-

let blev åbnet for udlændinge efter en flere 

hundredårig isolationsperiode, er det en 

spændende by at gå rundt i.

Vi går i land og begynder med et besøg på 

morgenmarkedet. Her er mange lækkerier og 

med garanti masser af specialiteter vi ikke 

har set før! Japanere er udpræget madinteres-

serede og kvalitet fremfor kvantitet gælder i 

dette land. Bedøm selv her på markedet.

Vi besøger også det gamle udenlandske 

kvarter med blandt andet et gammelt britisk 

konsulat, den udenlandske kirkegård, gamle 

varehuse og den smukke russisk-ortodokse 

katedral fra 1859. 

Med sporvogn eller bus besøger vi Goryokaku-

fortet. Et af de første befæstningsanlæg i 

vestlig stil, der blev anlagt i Japan efter åbnin-

gen. Fra et 107 meter højt tårn fås en fin 

udsigt over anlægget og byen.

I dag er fortets store gårdområder fyldt med 

kirsebærtræer, og det fungerer som rekrea-

tivt område for byens befolkning. Omkring 

frokosttid er vi tilbage på skibet igen og har 

resten af dagen til fri disposition.

Dagens private udflugt 
begynder på byens FN-
kirkegård – et smukt og 
stemningsfyldt anlæg for 
faldne fra mange lande 
under Koreakrigen
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Dag 14. Aomori, evt. gåtur med rejselederen
Skibet er nu sejlet til Aomori, den nordligste 

større by på Japans hovedø, Honsu. Byen er 

på størrelse med Aarhus og er en vigtig hav-

neby med færge- og togforbindel-

ser til Hokkaido, den store nordlige 

ø, som vi lige har været på.

Vi har en dag med tid på egen hånd 

til at slappe af, som det nu passer 

os hver især, oven på de mange 

oplevelser, som krydstogtet har 

budt på. I løbet af dagen går rej-

selederen en tur på land med dem, 

der har lyst til det.

Dag 15. På havet
Vi har endnu en dag på havet, hvor vi kan 

tage tingene i det tempo, der passer os hver 

især. Der er frit slag med hensyn til at bruge 

skibets faciliteter. En forestilling i teateret 

eller en svømmetur i poolen er gode mulig-

heder, og skibet arrangerer også forskellige 

events, som annonceres i den daglige avis, 

der udgives og lægges i kahytten hver aften.

Rejselederen holder et spændende foredrag i 

løbet af dagen.

Krydstogt - Japan rundt
17 dage

Efter 15 dage ombord på Celebrity Millennium går vi i land i Yokohama med bagagen fuld af oplevelser.

Dag 16. Yokohama, byvandring til China-
town og Landmark Tower, inkl. frokost
Celebrity Millennium er tilbage i Yokohama, 

og her bliver vi natten over.

Yokohama 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 udlændinge, 

kom mange via denne 

havn, og udenlandske 

købmænd slog sig 

ned her.

Vi tager med rejselederen en tur op i en af 

Japans højeste bygninger, Yokohama Land-

mark Tower. Det tager 40 sekunder for eleva-

toren at bringe os op i 273 meters højde, og 

udsigten er formidabel. 

I klart vejr kan man se Fujibjerget, det meste 

af Tokyo og en del af den store Tokyobugt. I 

de nederste etager er der et femetagers stort 

shopping- og restaurationscenter.

Havneområdet, hvor vi ligger, er spændende 

med smukke parkanlæg, udsigtstårn og gamle 

pakhuse der er lavet om til butikker og restau-

ranter. I gåafstand kommer man til Yokohamas 

Chinatown, landets største. Her vrimler det 

med kineserier, både hvad angår arkitektur, og 

hvad angår de mange butikker og restauranter.

Det er også muligt at besøge en meget smuk 

mere end hundrede år gamle pragthave, 

Senkei, som en særdeles rig japansk silke-

handler fik indrettet i tilknytning til sin for-

nemme bolig. 

Udover de fine haveanlæg, som er smukke 

på alle årstider, findes her fornemme gamle 

paladsbygninger og et fint tempel. Inde i 

haven kan man nyde en dejlig kop te – tilbe-

redt og serveret på traditionel vis.

Vi spiser frokost i land i form af en bento - den 

typiske japanske madpakke, der kan købes på 

stationerne, som naturligvis er æstetisk anrettet. 

Dag 17. Hjemrejse og ankomst til Danmark
Vi forlader skibet tidligt om morgenen og kører 

til lufthavnen for at flyve direkte til Køben-

havns Lufthavn. Vi er fremme om aftenen.

Havneområdet, hvor vi 
ligger, er spændende 
med smukke park-
anlæg, udsigtstårn og 
gamle pakhuse der er 
lavet om til butikker 
og restauranter
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YOKOHAMA

Frem til 1859 var Yokohama en lille fiskerby, men 
herefter gik udviklingen stærkt, da byen efter 
hundredvis af års isolation blev åbnet mod resten 
af verden. Ikke mindst kom der mange kinesere til 
byen, og derfor kan man i dag besøge landets stør-
ste Chinatown i netop Yokohama. Vi har god tid til 
at gå en tur i byen, tage en tur til toppen af Land-
mark Tower og måske smage en af byens mest 
berømte produkter; den friske Kirin Ichiban-øl. 
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