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Vår resa inleds med några dagar i Sydkoreas huvudstad Seoul där vi utforskar den omfattande 

kultursatsning som fått landet att hamna på allas läppar. Vi promenerar genom nyrenoverade 

gamla stadsdelar och besöker fantastiska design- och konstmuseer. Både i Seoul och i Japan 

följer vi körsbärsträdens blomning och det blir flera tillfällen att njuta av denna högtid. I Kyoto 

ser vi sparsmakade trädgårdar och i den vackra Kisodalen följer vi en gammal samurajled och 

bor traditionellt på ryokan, japanska gästgiverier. I konstnären Yayoi Kusamas hemstad i 

Japanska alperna besöker vi hennes museum samt ser en av landets vackraste borgar. Resan 

avrundas med några dagar i Tokyo där vi utforskar ny spännande arkitektur och färdas med 

futuristiska tåg.  
 

 

Resplan 

Dag 1-2 / 4–5 april, Flyg till Seoul 

Ankomst till Incheon flygplats på morgonen och transfer till vårt hotell. I Seoul bor drygt tio 

miljoner människor, men räknar man in förstäder några mil utanför, som t ex Incheon, blir 

totalsumman cirka 25 miljoner människor. Vi bor i området Myeongdong. Det är här vi bäst 

förstår det ekonomiska under som skett i Sydkorea under de senaste 30 åren. Man kan nästan 

ta på den energi som utstrålar från de tusentals ungdomar som släpper loss sitt 

shoppingbegär. 

Efter att vi har lämnat vårt bagage på hotellet rör vi oss till Dongdaemun samtidigt som vi får 

en introduktion till staden. I Dongdaemun står Zaha Hadids nya Design Plaza klart sedan 

2014 och har blivit en ny symbol för staden. Ingen stad har satsat så hårt på att bygga en 

samlingsplats för design och mode som Seoul. Byggnaden är enorma 85 000 kvm och inhyser 

ett designbibliotek och ett forum för mode samt mängder av butiker. Zaha Hadid har 

förhoppningen att byggnadens mjuka former ska få Seouls invånare att tänka bortom 

begränsningar för att nå innovativa lösningar. 



 

Efter att vi ätit vår välkomstlunch fortsätter vår upptäcktsfärd med att besöka en riktigt livlig 

marknad. Seoul har mängder av marknader för fisk, ginseng, kläder, elektronik med mera. Vi 

besöker Gwangjumarknaden som i första hand koncentrerar sig på mat. Vi ser hundratals små 

restauranger med plats för 4-8 personer vid sina stånd. En avdelning koncentrerar sig på 

sushi, en annan på mungbönspannkakor och en tredje på någon annan specialitet. Resten av 

dagen till eget förfogande. 

Vi avslutar dagen med att åka linbana upp för Namsanberget för att bland annat titta på 

utsikten över delar av Seoul. 

 

Dag 3 / 6 april - Seoul 

Idag ska vi riktigt upptäcka Seoul. Vi gör det till fots och tunnelbana och kommer att få 

uppleva en stad med väldigt många olika ansikten. Vi börjar dagen med att gå förbi det 

häftiga Stadshuset som stod klart 2013. Fortsatt promenad mot ett av fyra stora 

kungapalatsen; Gyeongbokgung som byggdes redan år 1395. På grandiosa Gwanghwamun 

plaza strax söder om palatset möts vi av två herrar som båda är en viktig del av Koreas 

historia. Den stolte admiralen Yi Sun Sin som i ett berömt slag 1592 manövrerade ut den 

japanska flottan, och den kanske viktigaste av dem alla, kung Sejong, som låg bakom 

skapandet av det koreanska skriftspråket står båda staty här. 

 

Vi går ut genom Kejsarpalatsets östra port och kommer direkt till ett område där flera av 

Seouls främsta gallerier ligger. Det blir tid att bekanta sig med något galleri och också ta en 

fika i detta trevliga område. 

 

Vi fortsätter in i grannskapet och rör oss i det område som ligger mitt emellan de gamla 

kungapalatsen. Det är här som överklassen började bosätta sig i slutet av 1800-talet. Området 

heter Bukchon, ett kulturarv som Seoul stad varit med och finansierat upprustningen av. De 

speciella hus som finns här kallas hanok och påminner en del om de äldre områdena i Beijing 

med en innergård som omgärdas av hus runtomkring. En promenad genom Bukchon visar 

upp en riktigt levande och nytrendig stadsdel. 

 

Vi promenerar vidare till Seouls kulturella hjärta, den trevliga gatan Insadong. Här finns 

mängder av fina hantverksbutiker och trevliga tehus. Vi lägger lite tid här. 

 

Dagen avrundas med en kortare promenad i stadens centrala delar när det börjar skymma. I 

närheten låg tidigare en upphöjd motorväg, men i syfte att göra staden grönare och mer 

bovänlig monterades motorvägen ned och istället har man låtit den gamla flod, som man 

tidigare låtit täppa till, nu få komma till liv igen. Resultatet är enastående med en halvmil 

lång grön oas som blivit centrala Seouls lunga. Här strosar folk längs ett mycket utsökt 

vattendrag kantat av konstprojekt, små vattenfall, trevliga broar och mycket annat. Om 

kvällarna har man ett ljusspel här. Åter till hotellet. 

 

En kort promenad från hotellet ligger Seouls största marknad, Namdaemun samt Seouls 

station där ännu ett projekt med en gammal upphöjd motorväg förvandlats till trevliga 

gångbroar som är upplysta om kvällen. Seoullo 2017 heter detta. 



 

Dag 4 / 7 april - Seoul 

Seoul har på senare år anlitat många av världens främsta arkitekter för att bygga upp en stad 

som alltmer inriktar sig på att vara en ledande kulturstad. Ett museum som verkligen visar 

just detta är Leeum Samsung-museet. Museets tre byggnader har gjorts av Mario Botta, Jean 

Nouvel och Rem Kolhaas, tre världsarkitekter. Här får vi både en bild av det koreanska 

kulturarvet som en inblick i den moderna asiatiska konsten. Ett fantastiskt museum på många 

sätt. 

 

Mario Bottas del av museet ger oss det historiska arvet med fina samlingar av keramik, 

buddhistisk konst och mycket mer. I Jean Nouvels byggnad finns samtidskonsten där fokus 

ligger på att visa upp de samtida koreanska konstnärerna i en internationell kontext. Här 

samsas de stora internationella namnen med de koreanska som fått alltmer uppmärksamhet på 

senare år, såsom Lee U-fan, Lee Bul, Kim Sooja för att bara nämna några. 

 

Efter gemensam lunch har ni eftermiddagen fri att utforska Seoul på egen hand. 

 

Dag 5 / 8 april - Kyoto, Japan 

Transfer till Incheons flygplats och flyg på morgonen till Kansai flygplats. Buss till Kyoto dit 

vi anländer på eftermiddagen. På kvällen äter vi gemensam middag. 

 

Kyoto var landets huvudstad i närmare 1100 år från slutet av 700-talet och fram till 1800-

talets slut. Till stora delar ligger det gatumönster kvar som lades ut när staden först blev 

huvudstad. Det är en mycket imponerande historisk stad. 

 

Dag 6 / 9 april - Kyoto 

Den här dagen ska vi tillägna zen och den speciella japanska trädgårdskonsten. Vi ska besöka 

två trädgårdar som är tätt sammanlänkade med den meditativa zenbuddhistiska traditionen 

som växte fram från 1200-talet. Hela traditionen bygger på återhållsamhet, intuition och att 

det ska finnas meditativa inslag. 

 

Vi ägnar förmiddagen åt Arashiyama som ligger i Kyotos västra del. Detta är den mest 

stillsamma och natursköna delen av Kyoto. Sluttningarna över Hozufloden är makalösa. Här 

promenerar vi längs floden, i bambulundar och genom fina bostadsområden. Vi rör oss i ett 

område som gjort sig känt för sina zenbuddhistiska anläggningar och vi gör ett besök i ett av 

de mest berömda zentemplen Tenryu-ji med sin vackra trädgård som anlades av 1300-talets 

främsta trädgårdsskapare, Muso Soseki. Här finns en vacker damm formad som det japanska 

tecknet för hjärta. 

 

Efter lunch åker vi till den berömda stenträdgården Ryoanji. Här får vi goda exempel på hur 

tempelarkitekturen väl harmoniserar med trädgårdarna, och får veta varför assymetri är så 

viktigt i den japanska trädgården och hur de använder olika förvillningstekniker med lånade 

landskap och andra tekniker. 

 



Som en stark kontrast till det avskalade och enkla stod borgarna som samurajklassen lät 

bygga. Detta är väldigt tydligt när man besöker Shoguns borg i Kyoto, Nijoborgen. När han 

kom under Edo-perioden hit ville han att byggnaden inte skulle vara sämre än Kejsarpalatset. 

Byggnaden är enorm med fler tatamimattor än vad ni någonsin sett tidigare. Man ser tydligt 

att det är en maktens boning när man ser de starka penseldragen som är målade på väggarna, 

de kraftigt ornamenterade delarna i portarna på väg in till borgen och på flera andra sätt. En 

annan speciell detalj med Nijoborgen är de knarrande näktergalsgolven. 

 

Vi avslutar med att åka till de östra bergen, Gion och Maruyamaparken, Japans mest kända 

plats för körsbärsblomsfester. Under tusentals körsbärsträd (vissa av dem 700 år gamla) 

samlas grupp efter grupp i den stora parken. En helgkväll kan det bli så många som 50 000 

glada japaner som lättat på slipsknuten och låter frustration över arbete försvinna i sakens rus. 

Här är det lätt att träffa folk att umgås med - ja, det är faktiskt nästan omöjligt att misslyckas! 

 

Dag 7 / 10 april - Kyoto 

En dag för egna aktiviteter. Det finns miljoner saker att göra i Kyoto och något för varje 

smakriktning. Innan denna dag har färdledaren gått igenom många av attraktionerna i staden 

och gett tips och bäringar om hur man tar sig dit. 

Den Gyllene paviljongen och de 11000 portalerna vid Fushimihelgedomen tillhör de mer 

kraftfulla sevärdheterna. En av de mer poetiska är att gå längs Filosofernas allé till 

Silverpaviljongen. 

 

Det finns fina hantverksbesök att göra, t ex att titta på tillverkningen av kimonos. Kanske 

passar du på att se en geishaföreställning med färgsprakande körsbärsdanser. De uppträder 

endast i april månad på teatern Gion Kobu Kaburenjo. 

 

Dag 8 / 11 april - MIHO och Magome 

På morgonen lämnar vi Kyoto med egen buss och åker till MIHO-museet, ett arkitektoniskt 

mästerverk med en fantastisk samling konstskatter. MIHO är vackert beläget i Shigaraki 

nationalpark. Arkitekten Pei har verkligen lyckats med ambitionen att få byggnaden att i 

harmoni samstämma med naturen. Museet grundades av Mihoko Koyama som ville ha ett 

museum för att samla sina skatter från alla länder längs Sidenvägen. Utöver de fantastiska 

samlingarna av romerska, egyptiska, persiska och kinesiska föremål finns en underbar 

samling med japansk keramik, lackarbete, masker och mycket mer. För att få tillåtelse att 

bygga museet inne i nationalparken var de tvungna att se till att endast 15% av byggnaden 

skulle synas, resten skulle vara insprängt i marken. Museet skulle därtill förstärka 

naturkänslan snarare än förta den. Vi tycker att de lyckats med just detta. 

 

På eftermiddagen fortsätter vi mot den vackra Kisodalen, nordöst om Nagoya. Här ligger en 

räcka av Japans mest traditionella byar med träarkitektur. På eftermiddagen når vi Magome, 

en av Japans troligtvis bäst bevarade byar. Det var här i Magome som man 1968 för första 

gången i Japan tog ett beslut på att kulturminnesmärka en by och se till att bevara den i 

ursprungligt skick. Byn är över en kilometer lång och allt klätt i oerhört vacker träskrud. 

Både Magome och Tsumago som vi kommer till imorgon är delar av Nakasendo-leden, också 



kallad för samuraj-leden, då den etablerades för samurajerna att färdas från Kyoto till Tokyo 

(Edo). Det var under denna tid alla samurajer tvingades att bo halvårsvis i Tokyo och var då 

tvungna att lämna fru och barn i de städer de kom från för att bege sig till shogunatets stad. 

På denna led etablerades 69 olika övernattningsställen längs den 534 kilometer långa vägen. 

Magome och Tsumago är två av de bäst bevarade byarna och båda har idag flera gästgiverier, 

trevliga restauranger och butiker. Vi bor natten på ett gästgiveri med rikligt med anor. 

 

Vi äter också vår måltid här på ryokan och får prova på att äta en riktig festmåltid med många 

olika rätter. 

 

Dag 9 / 12 april – Matsumoto, Tsumago 

På morgonen går vi 8 kilometer mellan Tsumago och Magome på en lätt kuperad 

kullerstensväg. Det är denna del som är den gamla samurajleden Nakasendo. Vi vandrar 

mestadels i skogsmiljö men även bland risfält, vattenfall och mindre jordbruk. Vandringen tar 

ca 3 timmar med ett stopp vid ett trevligt tehus längs vägen. 

 

Magome som är målet för vandringen är likaledes en fantastiskt fin träby med flera olika 

byggnader omgjorda till museer, affärer och mysiga restauranger där vi kan inta dagens 

lunch. För den som inte vill gå går det bra att istället åka med bussen till Magome. 

 

På kvällen ankommer vi till den trevliga staden Matsumoto. 

 

Dag 10 / 13 april - Matsumoto 

Matsumoto har en av Japans mest välbevarade borgar, som vi självklart ska besöka. Här ser 

vi utställningar som ger en känsla för det starkt hierarkiska samhälle som växte fram i 

samurajernas spår. 
 

På vägen till vårt nästa mål passerar vi en traditionsrik helgedom och går dit man utövar 

japanskt bågskytte, ”kyudo”. Vi sticker in huvudet, och har vi tur pågår det en träning som vi 

får titta på. 

 

Yayoi Kusama är numera en välkänd konstnär både i och utanför Japan. Hon föddes i 

Matsumoto 1929 och vi besöker det lokala konstmuseet som bland annat har en permanent 

utställning med hennes verk. Under sin karriär har Kusama arbetat med bl.a. måleri, collage, 

skulptur och installation, varav de flesta visar på hennes tematiska intresse för psykedeliska 

färger och mönster. Mest känd är hon för sina s k polka dots som syns i de allra flesta av 

hennes verk. 

 

Matsumoto är en mycket trevlig stad att gå runt i och har några riktigt fina traditionella 

kvarter längs floden.  

 



Dag 11 / 14 april - Tokyo 

På morgonen åker vi tåg till Tokyo. Ankomst till lunch. Efter lunch börjar vi vistelsen i 

Tokyo med att verkligen se kontrasterna mellan gammalt och nytt. Vi börjar med att besöka 

det gamla centrumet Asakusa. Här får vi tid att gå i de traditionella basarerna och se templet 

Senso-ji. Det är Asakusa som var handelsklassens centrum under Edoperioden och 

fortfarande idag är en traditionsbunden stadsdel med många teatrar, jazzklubbar och butiker 

som gått i arv generation efter generation. 

 

Från Asakusa åker vi båt in i framtiden. Vi färdas en timme längs Sumidafloden till 

konstgjorda öar i Tokyobukten och tittar på ett Japan som tveklöst blickar västerut. På ön 

Odaiba kliver vi iland och ser många spektakulära byggnader. Här har många företag med 

inriktning på utveckling, media och framtid placerat sina huvudkontor och showrooms. Det är 

mycket spännande att se vad som pågår här. Inte oväntat ligger Framtidsmuseet placerat just 

här. Vi avslutar dagen med att åka det förarlösa tåget över Regnbågsbron tillbaka till staden 

och vårt hotell. 

 

Dag 12 / 15 april - Tokyo 

Idag ska vi utforska Tokyo med en kombination av promenad och lokala färdmedel. Vi börjar 

med det trendiga Shibuya som stoltserar med en av världens mest berömda övergångsställen. 

Från stationen Harajuku flanerar vi längs Tokyos mest modemedvetna område, Omotesando. 

Området börjar med mode för de allra yngsta, övergår till mode för unga vuxna som gärna 

provar nya och outforskade designers till att övergå till Prada, Comme des Garcons och Louis 

Vuitton som satsat på sina mest exklusiva flaggskeppsbutiker just här. Vi går längs 

Omotesando till Harajuku och ser en del av Tokyo som bjuder på mycket spännande och ny 

arkitektur av några av världens främsta arkitekter såsom Tadao Ando, Herzog & meuron med 

flera. 

 

Efter lunch besöker vi något av de fina museer som ligger i den så kallade konsttriangeln i 

Roppongi Hills och Midtown. Vad det blir beror på vilken utställning som känns mest 

intressant under denna period.  

 

Dag 13 / 16 april - Tokyo 

En dag till eget förfogande. Er färdledare hjälper er till rätta med vad ni vill göra denna dag. 

Här finns Nationalmuseum vid Ueno, det gamla centrumet Asakusa med stadens mest kända 

tempel, området Ginza med sina fina varuhus och mycket mer. 

 

Vi äter avskedsmiddag på kvällen och summerar en händelserik resa till två av Asiens mest 

spännande länder. 

 

Dag 14-15 / 17-18 april - Hemresa 

Transfer till Tokyos flygplats och flyg till Skandinavien. Hemkomst nästföljande morgon. 

 



Resfakta och pris 

1. Dag 1-2 Flyg till Seoul 

2. Dag 3 Seoul 

3. Dag 4 Seoul 

4. Dag 5 Kyoto, Japan 

5. Dag 6 Kyoto 

6. Dag 7 Kyoto 

7. Dag 8 MIHO och Magome 

8. Dag 9 Matsumoto 

9. Dag 10 Matsumoto 

10. Dag 11 Tokyo 

11. Dag 12 Tokyo 

12. Dag 13 Tokyo 

13. Dag 14 Hemresa 

Datum: 4 – 18 april 2023 

Resans pris: 52 900 kr 

Enkelrumstillägg: 6 500 kr 

Antal deltagare: 14-24 

 

Allt detta ingår: 

• Flyg från Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn inklusive flygskatt. Andra orter går 

att ordna, eventuellt mot tillägg.  

• Investering i klimatpositiva projekt, läs mer här. 

• Alla transporter med flyg, båt, tåg och lokala transporter enligt programmet 

• Svensk färdledning 

• Del i dubbelrum på hotell och gästgiveri. Reser du ensam kan du välja att boka 

enkelrum mot pristillägg eller att boka del i dubbelrum. Blir det ojämnt antal resenärer 

står vi i så fall för den extra kostnad det innebär med enkelrum (gäller alltid vid 

bokning tidigare än 60 dagar före avresa, därefter på förfrågan)  

• Halvpension med frukost samt lunch eller middag varje dag 

• Alla aktiviteter och inträden enligt programmet; Gyeongbokgungpalatset samt Leeum 

Samsung-Museet i Seoul, Stenträdgården Ryoanji, Nijo-borgen samt MIHO-Museet i 

Kyoto, Matsumotos konstmuseum (Yayoi Kusama) och borgen i Matsumoto samt 

Mori Art Museum, Nezumuseet eller National Art Centre Tokyo (beroende på 

utställning) 

Vad ingår inte i resans pris? 

• Måltider som ej nämns ovan, dryck 

 

 

https://www.varldensresor.se/hallbarhet/klimatinvestering
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