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Japan, Kina, Taiwan og Hong Kong
Krydstogt med dansk rejseleder, 17 dage

Gennem Asiens riger ombord på Celebrity Millenium
Dette togt går til Japan, Kina, Taiwan og Hong Kong i Asien – langt væk fra vores egen andegård. Ikke desto mindre sætter 
disse lande i høj grad dagsordenen i dag, også i vores del af verden, fordi de er så fremadstormende, så dygtige og så flittige. 
Derfor er det vigtigt at vide noget om dem – og det er et af de dybere formål med denne rejse.

Et andet vigtigt formål er, at vi skal nyde livet ombord på det dejlige og nyrenoverede skib Celebrity Millennium, som sejler os 
sikkert fra havn til havn. Vi skal opleve mange aspekter af de fire lande, såvel historiske som kulturelle, og herudover kommer 
vi til at se masser af spektakulær natur. Vi lægger ud i Tokyo, Japan, hvor vi tager på udflugt i verdens største metropol – vi 
ser byen fra oven, går tur i Ginza og besøger fiskemarkedet, hvor vi spiser verdens bedste sushi.

Skibet sejler fra Yokohama, og vores første stop er ved Mt. Fuji, den perfekt formede vulkan, som er hele Japans vartegn. På 
vores stop i Kobe besøger vi jordskælvsmuseet, og fra Osaka tager vi Shinkansen til Kyoto for at opleve det gamle kejserriges 
centrum og måske få et glimt af en ægte geisha. Turen med Shinkansen-lyntoget er en oplevelse i sig selv og en opvisning i 
japanernes disciplin i det offentlige rum.

I Nagasaki besøger vi mindeparken efter atombombeangrebet i 1945, og herefter stikker vi over Det Østkinesiske Hav og 
lægger til i Shanghai, Kina, hvor vi kan se, hvordan byggekranerne arbejder i døgndrift.  Vi har et stop i subtropiske Okinawa 
i Japan, inden vi når frem til Taipei i Taiwan, en af Asiens økonomiske tigre, der på få år er blevet en megasucces. Her møder 
vi både pulserende storby og landlig idyl.

Vores sidste stop er i Hong Kong – en usædvanlig smuk metropol og en virkeligt charmerende blanding af Kina og Europa. 
Vores rundrejse slutter mellem byens skyskrabere, men hvis man har lyst til flere oplevelser, har vi lavet en tilkøbspakke bestå-
ende af to ekstra nætter i denne skønne by.

Krydstogtet inkluderer 5 private udflugter i land, som styres med sikker hånd af vores meget erfarne rejseleder, og herudover 
tilbyder vi en udflugtspakke bestående af 3 udflugter, som kan tilkøbes rejsen. Vi rejser i små grupper med kun 15 til 24 del-
tagere – det har stor betydning for oplevelsen!

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Ruten og nogle af højdepunkterne: 
 
Dag 1. København – Tokyo. Vi flyver til Tokyo med et stop undervejs og  
 ankomst næste morgen.

Dag 2. Tokyo, privat udflugt inkl. sushi-frokost (inkluderet i prisen). 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, frisk sushi, og sidst på dagen skal vi til tops i Tokyos råd 
 hus for at nyde udsigten ud over metropolen.

Dag 3. Tokyo, privat udflugt (inkluderet i prisen) og ombord på skibet.  
 Med S-tog til Ginza i det centrale Tokyo, et af verdens mest mondæne  
 shoppingområder. Herefter kører vi til Yokohama, hvor Celebrity  
 Millennium venter ved kajen. Der er afgang sidst på eftermiddagen.

Dag 4. Shimizu, Japan, privat udflugt (kræver tilkøb af udflugtspakke).  
 Udsigt til den kegleformede vulkan Mt. Fuji (dog vejrafhængig) og besøg  
 ved det spændende Hakone Frilandsmuseum med kunst i verdensklasse.  
 Med tovbane til område med termisk aktivitet og derefter tilbage til skibet.

Dag 5. Kobe, Japan, privat udflugt (inkluderet i prisen). Besøg ved  
 det imponerende jordskælvsmuseum, et udsigtstårn og god tid i det  
 centrale shoppingområde.

Dag 6. Osaka,Japan, privat udflugt til Kyoto inkl. frokost (inkluderet i  
 prisen). 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. Vi besøger den smukke guldpavillon, også UNESCO- 
 verdensarv, og Nijo-borgen, shogunens residens. Vi ser byens impone- 
 rende stationsbygning, det fantastiske fødevaremarked og forlystelses- 
 kvarteret Gion, hvor vi kan være heldige at få et glimt af en ægte geisha.

Dag 7. På havet. Vi har en dag på skibet med god tid til at nyde faciliteterne  
 og slappe af i hver vores yndlingskrog.

Dag 8. Nagasaki, Japan, privat udflugt (kræver tilkøb af udflugtspakke).  
 Besøg i Nagasaki, som har et vist europæisk udtryk. Vi besøger blandt  
 andet byens Fredspark, som mindes det tragiske atombombeangreb 
 den 9. august 1945.

Dag 9. På havet. Vi har en dag på skibet med god tid til at nyde skibets  
 faciliteter. Se f.eks. en forestilling i teateret og hør livemusik på en af  
 barerne.

Dag 10-11. Shanghai, Kina. God tid i sprudlende og travle Shanghai. Vi tager  
 på egne udflugter eller evt. på skibets udflugter, afhængig af gældende  
 visumregler.

Dag 12. På havet. Vi er på vej tilbage til japansk territorium. Rejselederen  
 holder et interessant foredrag i løbet af dagen.

Dag 13. Okinawa, Japan. Tid på egen hånd. Tag evt. en tur på stranden,  
 Okinawa er et subtropisk paradis med skønne hvide strande, turkisblåt  
 hav og spændende koralrev.

Dag 14. Taipei, Taiwan, privat udflugt inkl. frokost (kræver tilkøb af  
 udflugtspakke). Ud i pulserende Taipei med besøg på nationalmuseet  
 med en uovertruffen samling af kinesisk kunst og gåtur i den smukke  
 Zhishan-have – et pragteksempel på kinesisk havekunst. Om eftermid- 
 dagen til landsbyen Juifen og Golden Waterfall.

Dag 15. På havet. Rejselederen holder foredrag i løbet af dagen. Tid til at nyde  
 skibets faciliteter en sidste gang.

Dag 16. Hong Kong, privat udflugt inkl. frokost (inkluderet i prisen).  
 Udflugt til Hong Kong Island og Kowloon på fastlandet. Vi har hele dagen  
 til at udforske denne skønne og anderledes storby. Vi kommer også lidt  
 uden for byen og oplever en for mange ukendt side af Hong Kong.

Dag 17. Hjemrejse og ankomst til Danmark. Vi bliver kørt til lufthavnen for  
 at påbegynde hjemrejsen. Vi har et stop undervejs og ankommer til  
 Danmark om aftenen. Bemærk, at det er muligt at forlænge rejsen  
 med to nætter i Hong Kong (dog uden rejseleder).

Tokyo - Mt. Fuji  - Kobe - Kyoto

 - Nagasaki - Shanghai, Kina - Okinawa

 - Taipei, Taiwan - Hong Kong

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Krydstogt 15 dage m. helpension 
•  4 udflugter i Japan og 1 udflugt 
 i Hong Kong inkluderet
•  2 dage/1 nat i Tokyo inden krydstogt                                           
•  Små grupper, 15-24 deltagere
•  Rejseleder med stor ekspertise og erfaring
•  Mulighed for forlængelse i Hong Kong

!
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TAB PUSTEN I TOKYO

Japans hovedstad Tokyo er på én gang topmo-
derne og ultratraditionel. Det ene øjeblik over-
vældes man af neonreklamer og elektroniske 
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 navigere rundt i både det 
nye og det gamle.
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OL finder sted i Tokyo i 2020, og til det formål har man bygget et smukt nyt stadium tegnet af Kengo Kuma, som 
også har tegnet det nye H.C. Andersen-museum i Odense og det store vand-kulturhus på Papirøen i København.

Dag 1. Afrejse fra Danmark
Vores rejse begynder i Københavns Lufthavn, 

og vi har et stop på vejen til Tokyo og natten 

foran os på flyet, så sæt ørepropper i og træk 

tæppet op under hagen, så er der gode chan-

cer for at få noget søvn.

Dag 2. Ankomst til Tokyo, og ud i verdens 
største metropol inkl. sushi-frokost
Vi er fremme i Narita-lufthavnen uden for 

Tokyo om formiddagen, 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 atle-

tikkonkurrencerne sted. Vi ser det flotte sta-

dion udefra – det har kostet den nette sum 

af 9 mia. kroner at bygge, og der er plads 

til 60.000 tilskuere 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. Privat udflugt 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 

hovedbanegård 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 elektronikvare-

hus, vindueskigger på 

nogle af verdens dyre-

ste butikker og ople-

ver japanerne på vej til 

arbejde. Det er utrolig fascinerende at iagt-

tage det enorme menneskemylder og hvor-

dan de enkelte japanere elegant og målrettet 

kommer igennem det uden overhovedet 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), privat udflugt 
til museum og med kabelbane
Hvis vejret er med os, og hvis vi står tidligt 

op, vil vi fra indsejlingen til Shimizu havn igen 

kunne se Japans hellige bjerg, Fuji.

Straks efter morgenmaden tager vi 

på en privat udflugt, som bringer os 

tættere på den 3.776 meter høje 

kegleformede vulkan – bemærk, at 

udflugten kræver tilkøb af udflugts-

pakken. 

Vi 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 fremragende udsigt mod Fuji-vulka-

nen, hvis vejret er klart.

Vel nede igen kører vi til et uhyre smukt belig-

gende frilandsmuseum i Hakone-området. 

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.

Krydstogt - Japan, Kina, Taiwan og Hong Kong
17 dage

Straks efter morgen-
maden tager vi på en 
privat udflugt, som 
bringer os tættere på 
den 3.776 meter høje 
kegleformede vulkan
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Tilbage på skibet spiser vi en sen frokost, 

mens vi stævner ud på havet igen. Resten 

af dagen er til fri disposition – man kan slå 

sig ned i en liggestol og læse en god bog, 

svømme i poolen, få en massage i spaen, 

eller hvad man nu har lyst til.

Dag 5. Kobe, privat udflugt til 
jordskælvsmuseum med mere
Skibet er ankommet til Kobe, og vi kan nå 

en hurtig frokost på skibet, inden vi igen 

skal på en udflugt, og denne gang skal vi 

besøge byens meget interessante jordskælvs-

museum. Kobe blev ramt af et alvorligt jord-

skælv i 1995, og på dette museum kan vi bl.a. 

opleve et simuleret skælv og se opstillinger 

af nogle af byens gader før og efter skælvet.

Vi fortsætter til byens særprægede, røde 

udsigtstårn, fra hvis observationsdæk vi skal 

nyde byen og havnen fra oven med Rok-

kobjerget i baggrunden. Vi skal også en tur 

igennem Kobes centrale indkøbsgader, hvoraf 

nogle er overdækkede. Her kan man købe alt 

mellem himmel og jord indenfor elektronik, 

tøj og meget andet. Måske splitter vi op, så 

man kan gå i fred og ro og kigge på det, der 

interesserer en.

Vi er tilbage på skibet sidst på eftermiddagen 

og kan slappe af inden middagen.

Dag 6. Osaka, privat udflugt med 
Shinkansen til Kyoto, inkl. frokost
Efter morgenmaden venter et af rejsens abso-

lutte højdepunkter – et besøg i den gamle kej-

serby 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 ople-

velse 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.

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 tem-

pelområdet 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 – krigs-

ministeren. Kejseren var øverst på den offi-

cielle rangstige, men oftest blot en kranseka-

gefigur, der blev holdt i skak i den officielle 

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-

Gion-kvarteret i Kyoto er noget af det eneste oprindelige byggeri, som er tilbage i byen. Her er en del 
restauranten og private klubber, hvor geishaer agerer værtinder. De er dog lukket for turister.

Den oprindelige byg-
ning stammer fra 
1397, men en sinds-
forvirret munk satte 
ild til den i 1950 

Krydstogt - Japan, Kina, Taiwan og Hong Kong
17 dage
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På vores udflugt til Kyoto kører vi med Shinkansen-toget og får gode ideer, som DSB måske kan bruge. Den fine Guldpavillon er vores først stop i byen – 
den stammer oprindeligt fra 1397 men blev genopbygget efter en brand i 1950.

Øverst: Den perfekt formede vulkan, Mt. Fuji, er Japans vartegn og spiller en uvurderlig rolle i japansk kultur.
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CELEBRITY MILLENNIUM

Celebrity Millennium blev bygget i 2000 
og fik en gennemgribende renovering 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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Krydstogt - Japan, Kina, Taiwan og Hong Kong
17 dage

Nagasaki var Japans port udadtil i en lang periode fra 1600-tallet til 1800-tallet. Byens havn var den eneste, som var åben for skibe udefra. 

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 bygningskon-

struktion, som helt klart for-

tjener et besøg.

Herefter går turen til Nishiki-

markedet. Et af verdens 

smukkeste fødevaremar-

keder, hvor det er en lyst 

bare at kigge på de smukt 

opstillede varer. På marke-

det finder man også en af Japans bedste og 

berømteste knivbutikker, der i generationer 

har leveret fremragende japanske køkken-

knive til det japanske hof og toprestauran-

ter i hele landet.

Fra markedet spadserer vi gennem det 

centrale forretningsdistrikt og krydser 

Katsurafloden for at nå frem til Gion-

kvarteret. Det gamle forlystelseskvarter 

rummer charmerende 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. På havet
Hele dagen tilbringes på havet med mulighed 

for at benytte sig af skibets gode faciliteter. 

Man kan f.eks. gå i teateret, tage en løbe-

tur i fitnesscenteret med udsigt over havet 

eller bare slappe af i yndlings-

krogen. Vi ses rundt om mid-

dagsbordet om aftenen.

Dag 8. Nagasaki, privat 
udflugt til mindesmærket
Vi er nu nået til Nagasaki, hvor 

vi tager på en privat udflugt, 

som dog kræver tilkøb af 

udflugtspakken. Byen var kri-

stendommens centrum i Japan 

fra de første europæers ankomst i 1500-tal-

let, men mest kendt i vesten blev Nagasaki 

den 9. august 1945, hvor den blev delvist 

ødelagt af en atombombe. 

Denne grusomme dag mindes man i byens 

Fredspark, hvor vi besøger museet og ser 

monumenterne.

På toppen af en af byens mange bakker lig-

ger Glover Garden, hvor den europæisk over-

klasse boede, efter at Japan i 1800-tallets 

sidste halvdel igen blev åbnet for udlændinge. 

Her er europæiske huse, smukke haveanlæg 

og en flot udsigt over byen og havnen.

 

Nagasaki var den eneste havn, hvor udenland-

ske skibe havde tilladelse til anløb i perioden 

fra 1600-tallet til midten af 1800-tallet – men 

kun hollandske og kinesiske, og kun på en 

lille kunstig anlagt ø i havnen. Der er anlagt 

en miniaturemodel af denne handelsghetto, 

Dejima, som vi besøger.

Eventuelt frokost er for egen regning, og hvis 

man vil udforske byen på egen hånd efter 

udflugten, er rejselederen naturligvis klar med 

gode råd. Celebrity Millennium forlader Naga-

saki først på aftenen.

Dag 9. På havet
Dagen tilbringes på havet med kurs mod 

Kina. Vi kan derfor nyde de komfortable ram-

mer i kahytten, ved poolen, eller hvor vi har 

lyst. Skibet afholder forskellige events, som 

publiceres i avisen, der hver aften bringes ud 

i kahytterne – det er en god ide at holde sig 

orienteret via dette medie.

Dag 10-11. Shanghai, Kina
Celebrity Millennium lægger til i Baoshan, en 

forstadshavneby til Shanghai ved bredden af 

den mægtige Yangtzeflod. Fra en af skyskra-

berne i Pudongkvarteret kan man se den mæg-

Nogle af datidens 
bedste havearki-
tekter blev hidkaldt 
for at anlægge de 
ypperste haver
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SHANGHAI, KINA

Shanghai er Kinas største by med omkring 24 mio. 
indbyggere, og den bliver bare større og større. 
Byggekranerne arbejder i døgndrift for at skabe 
nye boliger og kontorer i skinnede granit og glas.

Der er dog også skønne tidslommer i byen – hist 
og her har et tempel og en fredfyldt have fået lov 
at blive liggende, og vi oplever både det nye og 
det gamle Shanghai på vores dagsudflugt i byen. 
Fra toppen af en af de nye skyskrabere får vi et 
overblik over den mægtige by, og den relative 
fred oplever vi i den klassiske Yu-yuanhave. 
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Okinawa er en af Japans sydligste øer, og den byder på skønne, hvide strande, som japanerne dog ikke bruger 
så flittigt. Der vil være mulighed for at tage til stranden på egen hånd.

tige by fra oven – et imponerende syn ud over 

en megaby med over 20 millioner indbyggere.

Shanghai har stadig en gammel bydel, selvom 

der rives ned og bygges op i et højt tempo. 

I basarområdet kan man besøge det nyreno-

verede tempel for byguden og den klassiske 

Yu-yuanhave. 

Den kinesiske havearkitektur adskiller sig på 

mange måder fra den europæiske, og denne 

have er særlig smuk og rummer vidunderlige 

bygninger. Et fint gammelt (og dyrt) tehus fin-

des midt i en sø mellem basaren og haven.

I området omkring haven finder man noget 

af det sidste af Shanghais gamle kinesiske 

kvarter. Her er snævre gader, vasketøj, der 

hænger på bambusstokke ud fra hundredvis 

af anden- og tredjesals vinduer, fælles lokum-

mer, små boder og butikker og et fascine-

rende liv, der udspiller sig på gaden.

Grundet de nuværende visumregler er det 

problematisk at arrangere en privat udflugt i 

Shanghai – men der arbejdes på sagen. Lyk-

kes det ikke, kan vi deltage i en af skibets 

udflugter, hvor visum til Kina er inkluderet.

Dag 12. På havet
Vi har endnu en dag på havet, hvor vi kan 

gøre, som det passer os hver især. Rejse-

lederen underholder med et foredrag i løbet 

af dagen.

Vi mødes til middag om aftenen, men selvom 

vi har fast bord i hovedrestauranten, 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 over-

raskelser fra iPad-menuen. 

Vær dog opmærksom på, at det typisk koster 

mellem 40-50 USD pr. person at spise på spe-

cialrestauranterne, hvorimod 

middagen i hovedrestauranten 

er inkluderet i rejsens pris.

Dag 13.  Okinawa, Japan, 
tid på egen hånd
Skibet er nået frem til Oki-

nawa – en af Japans sydligste 

øer, der ligger mange hun-

drede kilometer fra resten af 

riget. Øen har gennem histo-

rien været selvstændig og har 

været under både kinesisk og amerikansk her-

redømme. Der er stadig en del amerikanske 

militærbaser på øen, og her er i det hele taget 

en langt mere international og måske også 

mere afslappet stemning end i resten af Japan.

Klimaet er subtropisk, og øen har mange 

smukke, hvide sandstrande. Da vi ikke har et 

fast program for dagen, er det oplagt at gå i 

land på egen hånd og tage en taxa ud til en 

af disse strande for at få sig en dukkert. Man 

kan også vælge at blive i byen – den har en 

monorail-letbane og er nem at komme rundt i.

Rejselederen vejrer stemningen og arran-

gerer eventuelt en fællestur i byen – udgif-

ter i den forbindelse skal betales på ste-

det. Midt på eftermiddagen er der afgang 

mod nye horisonter.

Dag 14. Taipei, Taiwan, privat udflugt 
i storbyen og på landet, inkl. frokost
Henover natten er vi kommet ind i taiwane-

sisk farvand og skibet 

lægger til i hovedstaden 

Taipei – eller rettere sagt 

i Keelung, som Taipeis 

havneby hedder. Der er 

omkring 28 km ind til Tai-

pei herfra.  

Taipei blev grundlagt i 

begyndelsen af 1700-tal-

let af immigranter fra 

Fujianprovinsen i Kina, og 

i 1949 etablerede en nationalistregering med 

Chiang Kai-Shek i spidsen hovedkvarter her 

efter den kommunistiske magtovertagelse i 

fastlandskina.

Den dag i dag ser kineserne Taiwan som 

en del af Kina, og de samarbejder i teorien 

ikke med lande, der anerkender Taiwan som 

nation. Men et er teori, nogen andet er 

praksis, og Taiwan fungerer i dag som en 

selvstændig republik og har også stor sam-

handel med Kina.  

Skibet er nået frem til 
Okinawa – en af Japans 
sydligste øer, der ligger 
mange hundrede kilo-
meter fra resten af riget

Krydstogt - Japan, Kina, Taiwan og Hong Kong
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HELPENSION PÅ SKIBET

Alle måltider på skibet er inkluderet i rej-
sens pris. Det giver særdeles god mening 
at opleve denne del af verden med base 
på et krydstogt med alle måltider inklu-
deret, da prisniveauet på restauranterne 
i land er meget højt. På de inkluderede 
udflugter på land er der tre frokoster 
inkluderet.

Udover helpensionen følger en gratis 
drikkepakke med, hvis I opgraderer til 
udvendig kahyt eller en højere kategori.
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TAIPEI - EN SPÆNDENDE HISTORIE

Taiwans hovedstad blev grundlagt i 1700-tal-
let, og Chiang Kai-shek etablerede sit hoved-
kvarter i byen, da han forlod fastlandskina 
efter kommunisternes magtovertagelse. 

Glæd jer til en tur op i Taipei 101 - verdens 
for tiden næsthøjeste bygning - og et besøg 
på nationalmuseet, der har en smuk samling 
af kinesisk oldtidskunkst.
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I Taiwan er der en stærk tradition for at sende 
lanterner op i skumringen for at mindes dem, man 
har mistet gennem tiden.

Det Gyldne Vandfald i Taiwan har fået sit navn, fordi forskellige metaller i flodbunden giver den et gyldent skær.

Om formiddagen skal vi ud og kigge på stor-

byen Taipei (bemærk at udflugten kræver til-

køb), og vi begynder på nationalmuseet, som 

har en fantastisk samling af kinesisk oldtids-

kunst, herunder malerier, kalligrafi, bronze-

støbninger og keramik. Ved siden af museet 

ligger Zhishan Garden, en meget smuk have 

anlagt efter kinesiske principper, og her får vi 

en mundfuld frisk luft, mens vi nyder sceneriet.

Vi spiser frokost på en lokal restaurant, og 

herefter kører vi uden for byen ud til Det 

Gyldne Vandfald, som har fået sit navn, fordi 

aflejringer af forskellige metaller i flodbunden 

giver hele området et gyldent skær. 

Vi besøger også bjerglandsbyen Jiufen, der 

er en gammel guldgraverby. Byen var relativt 

isoleret, indtil japanerne, som havde besat 

øen, fandt guld der i 1893.

Herefter gik det stærkt for Jiufen, og mange af 

de huse, der blev bygget i al hast under guld-

feberen, står der stadig. Den japanske indfly-

delse på både byggestil og kultur er tydelig 

her. Under 2. Verdenskrig brugte japanerne 

byen som fangelejr for bl.a. britiske fanger, 

som blev tvunget til at arbejde i guldminerne.

I dag er guldminerne tømt, og byen er ble-

vet et yndet udflugtsmål for Taiwans bebo-

ere, der frekventerer de hyggelige kinesiske 

og japanske tehuse, mens de nyder udsigten 

over havet. Vi er tilbage på skibet sidst på 

dagen, inden afgang mod nye horisonter.

Dag 15.  På havet på vej 
mod Hong Kong
Vi sejler gennem Det Sydkinesiske 

Hav på vej mod Hong Kong og har en 

sidste dag på havet til vores forskel-

lige gøremål. Er der en restaurant, 

man ikke har prøvet, eller en bar 

man ikke har frekventeret, så er det 

nu. Der er sikkert også en lang række 

billeder i kameraet, der skal sorteres, 

eller en bog, der skal læses.

På et tidspunkt i løbet af dagen hol-

der rejselederen endnu et foredrag, og som 

sædvanlig ses vi til middag om aftenen.

Dag 16. Hong Kong, privat udflugt til Hong  
Kong Island og Kowloon, inkl. frokost
Vi ankommer om morgenen til Hong Kongs 

krydstogtterminal, der ligger på Kowloon-

siden, og vi har en hel dag til at udforske 

denne pulserende by, som består af Hong 

Kong-øen og Kowloon på fastlandet. Byen 

har ca. 8 mio. indbyggere og var indtil 1997 

en britisk kronkoloni, og blandingen af Europa 

og Kina her er udtalt og meget charmerende.

En bus venter på os ved terminalen, og vi 

kører over til Hong Kong Island via en af de 

store broer. Vi opdager hurtigt, at øen er 

meget kuperet – byen ligger således i flere 

niveauer, der bl.a. 

bindes sammen 

med rullende for-

tov.  

Fra den grønne 

zone på toppen af 

Victoria Peak dan-

ner vi os et over-

blik over byen og 

får et fantastisk 

vy ud over den 

smukke skyline. 

Vejen op til top-

pen er i øvrigt et eksklusivt boligområde, der 

først og fremmest bebos af udstationerede 

vesterlændinge, også kaldet ex-pats.

Herefter kører vi uden for storbyen for at 

opleve en mindre kendt side af Hong Kong. 

Faktisk fylder selve Hong Kong-byen kun en 

mindre del af øen, resten består af mindre 

byområder, bjerge og skønne bugter med 

hvide sandstrande.

Vi stopper i en af bugterne, Repulse Bay, hvor 

vi går en tur på stranden og kigger på sce-

Byen har ca. 8 mio. 
indbyggere og var indtil 
1997 en britisk kronko-
loni, og blandingen af 
Europa og Kina her er 
udtalt og meget char-
merende

Krydstogt - Japan, Kina, Taiwan og Hong Kong
17 dage
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Livet i Repulse Bay på Hong Kong Island leves i et helt andet tempo end inde i storbyen. Derfor har mange ex-pats 
også valgt at bosætte sig her.

neriet. Også her har mange ex-pats slået 

sig ned i behagelige omgivelser, og mange 

byboer tager herud i weekenden for at nyde 

stranden. Næste stop er i Aberdeen, en gam-

mel fiskerlandsby, som har vokset sig stor, og 

som ligger i en meget beskyttet bugt, hvor 

fiskerne altid søgte ly for orkaner.  

Vi kører tilbage til Hong 

Kong centrum, og for at 

komme over på fastlandet 

skal vi sejle med den legen-

dariske Star Ferry, hjer-

tet i byens velfungerende 

offentlige transportsystem, 

der krydser Victoria Harbour 

i pendulfart dagen lang. 

Vi går ombord og oplever 

på denne måde hverdagen 

i storbyen – folk på vej til 

og fra arbejde, shoppere med dagens indkøb 

– der shoppes meget i Hong Kong – og børn 

med fyldte skoletasker.

Fra færgen går vi ned ad Tsim Sha Tsui-pro-

menaden og har igen udsigt til Hong Kongs 

skyline, som har ry for at være en af verdens 

smukkeste. Herefter er det tid til en bid fro-

kost – denne gang bliver det med et thai-

landsk tvist.

Kowloon er udpræget kinesisk i forhold 

til Hong Kong Island, og vi kigger da også 

indenfor i Wong Sai Sin-templet, der ligger 

klemt inde mellem højhusene, som på denne 

side af vandet har lidt flere år på bagen, end 

de skinnende granittårne ude på øen. 

Templet servicerer meget 

bekvemt alle tre fremher-

skende religioner i Hong 

Kong; taoisme, buddhisme og 

konfucianisme, og kendere af 

feng shui vil måske genkende 

de fem geomantiske elemen-

ter, metal, træ, vand, ild og 

jord i templets strukturer.

Vi bliver lidt i det åndelige 

univers og kører videre til 

byens jademarked, der sæl-

ger alle former for amuletter 

og souvenirs lavet af den grønne jade, som 

er overordentlig vigtig i kinesisk kultur. 

Jaden symboliserer et langt liv og et godt 

helbred, og de fleste kinesiske babyer får en 

jadeamulet af deres bedsteforældre, når de 

bliver født.

På Kowloons blomstermarked overvældes vi 

af farver og dufte, og sidste stop er i Bird 

Garden, hvor man kan købe eksotiske fugle 

og smukke fuglebure i bambus. Sangfugle 

har en særlig plads i kinesernes hjerte, og 

entusiaster mødes her i parken for at vise 

deres fugle frem. I øvrigt er parken et fint 

eksempel på kinesisk havekunst.

Vi er nu klar til at køre tilbage til skibet 

til en sidste middag og nat ombord inden 

hjemrejsen.

Dag 17. Hjemrejse eller tilkøb 
2 nætter ekstra i Hong Kong
Det er blevet tid til at rejse hjemad igen, 

og vi forlader skibet om morgenen for at 

blive kørt til lufthavnen og påbegynde hjem-

rejsen. Vi har et stop undervejs, inden vi 

ankommer til Danmark, hvortil vi ankommer 

samme aften.

Det er muligt at forlænge rejsen med tre 

dage/to nætter på hotel i Hong Kong eller 

Kowloon med god tid til at opleve byens 

puls, shoppe i nogle af verdens bedste butik-

ker og måske tage ud i den smukke natur 

uden for byen. Bemærk, at forlængelsen er 

uden dansk rejseleder.

Fra færgen går vi ned 
ad Tsim Sha Tsui-pro-
menaden og har igen 
udsigt til Hong Kongs 
skyline, som har ry for 
at være en af verdens 
smukkeste

Krydstogt - Japan, Kina, Taiwan og Hong Kong
17 dage

FORLÆNG REJSEN 
I HONG KONG

Det er muligt at forlænge rejsen med 3 dage/ 
2 nætter på hotel i Hong Kong med god 
tid til at opleve byens puls, shoppe i nogle 
af verdens bedste butikker og måske tage 
ud i den smukke natur uden for byen, hvor 
man f.eks. kan vandre på den berømte 
Dragon’s Back. 

Bemærk, at forlængelsen er uden dansk 
rejseleder. Vælg mellem to hoteller: ét 
på Kowloonsiden og ét på Hong Kong 
Island. Forlængelsen inkluderer 3 nætter 
med morgenmad og transport til hotel-
let efter rundrejsen og til lufthavnen ved 
hjemrejse.
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HONG KONG - 
KINA OG EUROPA I ÉT

Glæd jer til at opleve den smukke metro-
pol Hong Kong, som er en virkelig char- 
merende blanding af øst og vest. Vi skal 
besøge både Kowloon på fastlandet, som 
er udpræget kinesisk, og Hong Kong Island, 
som er international i ordets bedste for-
stand. 

Hvis I ønsker mere tid i Hong Kong, er det 
oplagt at forlænge rejsen med 3 dage/ 
2 nætter – dog uden rejseleder. 
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