
Japan med M-magasin 

 

21 – 29 november 2018 

9 dagar 
 

Följ med M-magasin till spännande och exotiska Japan! 
Resan börjar i den vackra staden Kyoto, även kallad för Japans själ, där vi besöker den Gyllene 
paviljongen och Nijo-jo borgen med sina knarrande näktergalsgolv. Vi får lära känna en Maiko – 
geishalärling -, prova en kimono och promenera i de mysiga geishakvarteren. Vidare till Japans 
kulturella vagga Nara där vi besöker Todai-ji templet och helgedomen Kasuga Taisha med sina 
vackra lyktor. I Uji gör de Japans bästa te och vi besöker en teplantage och kan handla i den fina 
tebutiken. 
En av resans höjdpunkter blir en natt på ett traditionellt japanskt världshus – ryokan. Vi badar i 
varma källor och sover på mjuka futonmadrasser på tatamigolv. En garanterat minnesvärd 
upplevelse! Innan vi åker till världsmetropolen Tokyo blir det en heldag i naturens tecken vid foten 
av det vackra Fujiberget i nationalparken Hakone.  
I Tokyo går vi på fiskmarknad och lagom till lunch lär vi oss tillaga vår egen sushi. Tokyo vibrerar 
av liv och självklart gör vi en sightseeing och ser det hippa Harajuku, exklusiva Omotesando, det 
hysteriska modeområdet Shibuya och Ginza med bla HMs stora konkurrent Uniqlo. 
Under resan kommer vi att få lära oss att det japanska köket är så mycket mer än sushi.  
Professionell svensk reseledning av vår favoritguide Peter Wik och som vanligt följer en 
representant från M-magasin med och skämmer bort oss! 

   
 
Dag 1, onsdag 21 november: 
Sverige – Helsingfors - Osaka 
Incheckning och avresa med reguljärflyg via Helsingfors till Osaka i Japan. Ombord serveras 
flygplansmåltider. 
   Wik f 
Dag 2, torsdag 22 november: 
Osaka - Kyoto 
Ankomst till Osaka internationella flygplats, ritad av den stora arkitekten Renzo Piano. Vår privata 
transport tar oss direkt till den vackra staden Kyoto – även kallad Japans själ. En resa på cirka 90 
minuter. Väl framme i Kyoto äter vi lunch på en lokal restaurang och 
bekantar oss med den japanska maten. Under resan kommer vi att lära 
oss att det japanska köket är så mycket mer än bara sushi och varje 
dag kommer vi att prova nya spännande maträtter. Efter lunch gör vi 
ett besök på Fushimi Inari Taisha – en vacker helgedom med rötter 
tillbaka till 700-talet utsmyckad med 10.000-tals orange toriportar. 
Dessa har idag blivit bilden av Japan i alla guideböcker. Vi promenerar 
genom portarna uppför berget. Under eftermiddagen checkar vi in på 
vårt centralt belägna hotell för en stunds vila efter resan innan vi tar en 
promenad i de gamla geishakvarteren Gion och Pontocho utmed 
floden innan vi äter en gemensam middag på en lokal restaurang. 
Lunch och middag ingår.  



Dag 3, fredag 23 november: 
Nara - Uji 
Idag ska vi på en heldagsutflykt till Nara, Japans 
kulturella vagga. Vi besöker Todai-ji templet som är 
världens största byggnad i trä. I byggnaden finns den stora 
Daibutsu Buddhan som är en av de största i världen. Todai-Ji 
är ett exempel på den kinesiska Tangdynastins arkitektur 
från 600-talet och då den inte finns kvar i Kina är det 
spännande att se denna arkitektur i Japan. Därefter 
promenerar vi i Naraparken med alla dess hjortar som ses 
som gudarnas budbärare. Vi kommer också att besöka 
Fujiwarafamiljens shintoistiska helgedom Kasuga 
Taisha med alla dess vackra lyktor. Vi har då fått grunderna 
i både Shintoism och Buddism samt byggnadsstil från Tangdynastins Kina och den japanska 
från samma tid. Kanske får vi se de unga kvinnorna i sina traditionella dräkter med blåregn i håret. 
Då det är november månad och man firar alla barn som fyller 3,5 eller 7 år kommer vi att se 
många barn klädda i vackra kimonos och samurajkläder. Vi åker vidare till den lilla staden Uji som 
är känd för att göra Japans bästa te. Vi besöker både en teplantage och en av Japans finaste 
tebutiker. Under dagen kommer vi också att få vara med på en förenklad teceremoni. På kvällen 
ska vi prova på japanskt hantverk, Origami, där man viker papper till de mest fantastiska små 
figurer. Frukost ingår. ron  
 

Dag 4, lördag 24 november: 
Kyoto 
Efter frukost beger vi oss ut på en heldags sightseeing i 
Kyoto. Vi besöker den Gyllene paviljongen, Kinkakuji, 
som är med på Unescos världsarvslista och som har blivit en 
symbol för Japan. Här kommer vi att dricka japanskt 
grönt te sittandes på bänkar med röda filtar under röda 
lackparasoller i den vackra bambuträdgården. Vi får även 
prova på Kyotos mest kända kaka som heter Yatsuhashi och 
har lagats i över 350 år. I närheten ligger den fantastiskt 
vackra stenträdgården Ryoanji som är 400 år gammal. Vi 
sätter oss ner som zenbuddhisterna och njuter av lugnet en 
stund. På eftermiddagen besöker vi Kyotos mest kända 
plats som är Nijo-jo. Det är Tokugawafamiljens borg från 
1600-talet med sina kända näktergalsgolv som låter så fort man går på dem. De vackra 
barockbyggnaderna är rikt utsmyckade och omgivna av fina trädgårdar. Bussen tar oss åter till 
hotellet.  
Under kvällens middag får vi träffa en Maiko – geishalärling – som uppträder för oss och vi får 
höra lite mer om geishatraditionen. Frukost och middag ingår. ciceron  
 
Dag 5, söndag 25 november: 
Kyoto – Hakone 
Förmiddagen fri för shopping, sightseeing, en skön promenad eller bara sitta på ett kafé och njuta 
av atmosfären och titta på japaner. Vi samlas igen före lunch och beger oss till tågstationen i Kyoto 
där vi kommer att göra en liten rundtur på den ultramoderna 
stationen som ritats av den kända arkitekten Hiroshi Hara 
inför 1200 års jubiléet av Kyoto som stad 1997. Med oss på 
tåget har vi bara en övernattningsväska då vi skickat 
resväskorna med bussen till Tokyo. Ombordstigning på det 
japanska snabbtåget shinkansen som tar oss till Hakone. 
Ombord serveras en härlig bentolåda till lunch. Vidare till 
en av resans absoluta höjdpunkter, att bo på ett traditionellt 
japanskt värdshus – ryokan. Här badar vi i de varma 



källorna och bor i traditionella japanska rum på mjuka futonmadrasser på tatamigolv. Vi går klädda 
i yukata (badkimono) och äter en Kaiseki måltid på vackert japanskt porslin. Kvinnorna går klädda 
i den traditionella kimono och de som vill får möjlighet att prova på att bära en kimono. På 
kvällen blir det karaoke! Frukost, lunch och middag ingår.   
 
Dag 6, måndag 26 november: 
Fujiberget – Hakone - Tokyo 
Traditionell japansk frukost serveras och de som vill har 
möjlighet att ta ännu ett härligt bad i de varma källorna 
innan frukost. Heldagsutflykt i Hakone som är en av Japans 
vackraste nationalparker med varma källor och vackra sjöar. 
Vi åker längs Fujiberget som är Japans nationalsymbol och 
det mest avbildade i hela världen. Vyerna över berget och 
Stilla Havet är fantastiska! Vi stannar vid kratersjön Ashi 
och går på en båt för att kryssa på den stilla sjön omgiven 
av höga berg. Vi toppar besöket med färd i en linbana 
varifrån vi kan njuta av de vackra omgivningarna i 
nationalparken. 
Vidare till världsmetropolen Tokyo och vårt centralt belägna hotell.  Under resan in till Tokyo 
kommer vi att få lära oss om det japanska språket och dess tre skriftspråk. Vi kommer att lära oss 
ursprunget till tecknen och få skriva några tecken själva. Frukost och lunch ingår. 
a  
Dag 7, tisdag 27 november: 
Tokyo 
Idag ska vi utforska Tokyo med dess pulserande liv och börjar med att besöka den stora kända 
fiskmarknaden Tsukiji med sina 900 fiskhandlare. Vi besöker den livliga yttre marknaden och 
tillsammans promenerar vi omkring och vi lär oss om de olika fiskarna och råvarorna i det japanska 
köket. Vi bekantar oss också med de olika köksredskap och knivar som man använder i det 
japanska köket. Efter detta åker vi till ett kök där vi ska lära oss allt om sushi och själva laga 
vår lunch. Efter lunch åker vi med vår buss upp mot det hippa Harajuku där vi besöker 
Takeshita Dori - ungdomsgatan och därefter promenerar vi i det  
exklusiva Omotesando med alla sina märkesbutiker. På vägen dit ser vi Parlamentet, 
Olympiastadion och Geihinkan - State Guest House byggt med Buckingham Palace som 
förebild. Därefter kommer vi att göra ett besök i det hysteriska modeområdet Shibuya. Här 
kommer vi att besöka ungdomsvaruhuset 109. Det är 
här som alla trender startar idag och de nordiska 
modeaffärerna spionerar här varje vecka för att se vad som 
händer. För den som är intresserad finns även möjlighet att 
ge sig in i Mangavärlden och besöka Mandarake med 
över 100.000 Mangaböcker. Förundras över alla ungdomar, 
många av dem vackert utklädda. Kanske en kaffepaus för 
att sitta och se på världens idag mest kända 
övergångställe. 
Frukost och lunch ingår.  

 
Dag 8, onsdag 28 november: 
Tokyo 
Frukost på hotellet varefter vi åker på en halvdagsutflykt och börjar med att se Tokyotornet i 
stadsdelen Minato. Designen kommer från Eiffeltornet i Paris men Tokyotornet i järn mäter 332,6 
meter högt och är 8,6 meter högre än Eiffeltornet. Vidare till stadsdelen Ginza med mycket 
affärer, restauranger och caféer. Vi hinner med ett besök hos den kejserliga hovleverantören 
Mikimoto som uppfann hur man odlade pärlor, det japanska kosmetikmärket Shiseidos största 
butik samt HMs stora konkurrent UNIQLO med sin 10 våningars butik. Lunchen idag blir japansk 
teppanyaki där teppan betyder ”järnplatta” och yaki betyder ”steka” eller ”grilla”. Rätten tillreds 
alltså på en järnplatta. 



Eftermiddagen är fri för shopping och egna strövtåg. De som vill, kan 
följa med till den dynamiska stadsdelen Shinjuku med världens mest 
trafikerade station där över tre miljoner passagerare trafikerar per dag 
På kvällen samlas vi för en avskedsmiddag som vi äter på en 
Izakaya. Under middagen kommer en japansk kvinna att berätta om 
hur det är att leva i Japan idag. Frukost, lunch och middag ingår.ag. 
 
Dag 9, torsdag 29 november: 
Tokyo – Helsingfors - Sverige 
Dags att ta farväl av Japan för denna gång och vi beger oss till Tokyos 
internationella flygplats för incheckning och reguljärflyg via Helsingfors 
till Sverige med ankomst samma dag. Frukost och flygplansmåltider 
ingår. 
 
 
Hotellen 
Kyoto Tower Hotel Annex, Kyoto 22 - 25 november, 3 nätter 
www.keihanhotels-resorts.co.jp Små rum. 
 
Hotel Hatsuhana, Hakone, 25 – 26 november, 1 natt 
www.hakone-hotelhatsuhana.jp 
 
JR Kyushu Hotel Blossom Shinjuku, Tokyo, 26 – 29 november, 3 nätter 
www.jrk-hotels.co.jp  
 

   
Kyoto Tower Hotel Annex                     Hotel Hatsuhana                                         JR Kyushu Hotel Blossom Shinjuku 

 
 
 
 
Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant    SEK 34.595 
Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant   SEK 35.595 
 
Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av 
resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.  

 
 

I priset ingår: 
• Reguljärflyg i ekonomiklass med Finnair Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn – Osaka & 

Tokyo – Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn inkl flygplansmåltider 

• Flygskatter och bränsletillägg (kan ändras) 

• 7 nätter i delat dubbelrum på mellanklasshotell enligt ovan 
• Alla i programmet nämnda utflykter, aktiviteter, besök och entréer 
• 7 frukost, 5 luncher och 4 middagar inkl te som måltidsdryck 
• Bagagehantering i Japan 
• Peter Wik som svensk reseledare/ciceron 

 
 

http://www.keihanhotels-resorts.co.jp/
http://www.hakone-hotelhatsuhana.jp/
http://www.jrk-hotels.co.jp/


 
Ingår ej: 

• Enkelrumstillägg 6 nätter*:       SEK 4.395 
     *Obs, ej dubbelrum för enskilt bruk.  
     Boendet en natt på ryokan sker i delat dubbelrum för alla. 
     Rumsfördelningen sker av Relasian.  
• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet 
• Reseförsäkring och avbeställningsskydd 

 
Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (10/2-18). Vi reserverar 
oss för valutakurs- och programändringar.  
Bokningen är bekräftad och bindande när anmälningsavgiften om SEK 5.000 per person erlagts 
senast 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 40 dagar innan 
avresedatum. All betalning sker mot faktura.   
Vid avbokning efter erlagd anmälningsavgift och fram till 40 dagar innan avresa gäller SEK 5.000 i 
avbokningskostnad.   
Vid avbokning mindre än 40 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, dvs full betalning 
av slutsumman måste erläggas.  
Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan tecknas hos exempelvis Europeiska ERV för att skydda 
sig mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. 
Se över ditt försäkringsskydd och komplettera eventuellt med det du behöver via önskat 
försäkringsbolag.  
Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.  
 
Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com  
 

          
 

                               i samarbete med  
 

 

 

 

 

http://www.relasian.com/
http://www.relasian.com/
mailto:info@relasian.com

