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  Vår i Japan med DN-kortet    

  2 - 16 april 2023 
 

      
 

 

Följ med på en komplett rundresa i Japan när körsbärsträden står i blom! Vi börjar i den 

historiska staden Nara och avslutar i den futuristiska mångmiljonstaden Tokyo. I Kanazawa 

och Kyoto besöker vi vackra traditionella trädgårdar och firar den skira körsbärsblomningen 

tillsammans med festglada japaner. Vi lär oss traditionell teceremoni, njuter av härliga bad i 

varma källor i Matsuyama och ser det heliga berget Fuji. 

Några fler av resans höjdpunkter blir besöken på Miho-museet samt Fredsparken i Hiroshima. 

Mestadels bor vi på hotell av västerländsk karaktär, men en natt bor vi traditionellt japanskt 

på värdshus, ryokan. Resan leds av svensk Japanexpert och under hela resan ingår 

halvpension. 

 

http://www.varldensresor.se/
mailto:info@varldensresor.se


 
 

Dag 1-2/ 2-3 april   
Flyg till Osaka - Nara 
Ankomst till Osaka på morgonen och transfer med egen buss till Nara. När vi lämnat av 
väskorna på hotellet äter vi välkomstlunch på en traditionell japansk restaurang. 
 
Det är i Nara som man brukar säga att den japanska civilisationen uppkommit. Själva kallar 
de Nara för Sidenvägens slut. Vi promenerar genom staden och Naraparken ca 3-4 timmar på 
eftermiddagen och besöker bland annat Todaiji, världens största träbyggnad som också 
inhyser en gigantisk jättebuddha i brons. 
 
Vi fortsätter förbi betande hjortar och fantastiska buddhistiska tempel i naturnära miljö. Om 
vädrets makter är med oss kan vandringen avslutas vid paviljongen i Sagaikedammen. 
 

Dag 3/ 4 april  
Nara – Miho - Kyoto 
Med egen buss åker vi mot Kyoto. På vägen stannar vi till och besöker Miho-museet, ett 
fantastiskt arkitektoniskt mästerverk med en fin samling konstskatter. Museet är vackert 
beläget i Shigaraki nationalpark. Arkitekten Pei har verkligen lyckats med ambitionen att få 
byggnaden att i harmoni samstämma med naturen. 
 

Vi når Kyoto sen eftermiddag och då promenerar vi ett par timmar i Kyotos traditionella 
stadskärna, Gion. Det är i detta område som flera hundra geishor fortsätter att utöva sitt värv. I 
detta fantastiskt charmiga centrum finns ett otroligt utbud av restauranger och barer. 
 
Dag 4/ 5 april  
Kyoto 
Idag har vi en egen hyrd buss som vi åker med till sevärdheterna. Vi börjar dagen med ett 
besök på Kyotos kända stenträdgård, Ryoanji. Här får vi goda exempel på hur 
tempelarkitekturen väl harmoniserar med trädgårdarna och färdledaren berättar om hur 
zenbuddhismen och trädgårdskonsten hänger ihop. 
 
Nästa stopp blir på Nijo-borgen som ligger mitt i Kyoto och är känt för sina näktergalsgolv. 
Borgen byggdes 1603 för Tokugawa Ieyasu som var den förste shogunen av Edo-perioden 
(1603-1867). 
 
Efter lunch åker vi till Kyotos västra delar, Arashiyama. Detta är den mest stillsamma och 
natursköna delen av Kyoto. Bussen lämnar oss här och vi gör en promenad längs Hozufloden, 
genom bambulundar och ser ett lantligt och välmående grannskap i Kyoto. Sen eftermiddag 
tar vi oss tillbaka till vårt hotell med kollektiva färdmedel. 
 
Dag 5/ 6 april  
Kyoto 
En egen dag för valfria aktiviteter i Kyoto. Det finns otroligt många saker att se och göra i 
Kyoto och någonting för varje smakriktning; Sanjusangendo med sina dryga tusen 
buddhafigurer är en otrolig sevärdhet. Både den Gyllene paviljongen och Silverpaviljongen är 
fantastiska byggnader med underbara trädgårdar. Fushimi Inari-helgedomen 
är känt för sina oräkneliga röda torii-portar, och en av miljöerna i filmen ”En geishas 
memoarer”. Er färdledare hjälper till med information om hur ni tar er dit ni vill denna dag. 



 
 
Om vädret tillåter samlas vi sen eftermiddag för att gemensamt åka till Maruyamaparken 
och ta plats under körsbärsträden för att ta något lättare att äta eller dricka. 
 
Dag 6/ 7 april  
Kyoto – Matsuyama 
Idag åker vi med superexpresståget Shinkansen och lokaltåg till borgstaden Matsuyama. Vi 
lämnar den japanska huvudön Honshu för att åka till den mer lantliga Shikoku. Vi besöker 
Matsuyamas borg som är en av Japans tolv kvarvarande klassiska borgar och reser sig stolt 
över staden där den är byggd på toppen av Katsuyama. Det är en mycket trevlig promenad 
upp till borgen, men för den som vill spara på benen finns det en linbana att nyttja. 
 
Sen eftermiddag går vi från vårt hotell till Japans kanske mest berömda badhus, Dogo onsen. 
Badet anlades i slutet av 1800-talet och blev känt när Japans mest berömda författare (i alla 
fall i Japan), Natsume Soseki, lät badet inta en central plats i romanen Botchan. Badhuset 
besöktes med jämna mellanrum av den kejserliga familjen fram till 1950. Det är uppdelat i 
flera olika våningar med olika status och olika typ av bad. Själva byggnaden ser ut som en 
borg och är en upplevelse i sig. 
 
Dag 7/ 8 april  
Matsuyama – Hiroshima 

Vi lämnar Matsuyama med båt genom Seto inlandshavs 3000 öar. Inlandshavet är en av 
Japans många nationalparker och en av få som inte är centrerade kring en vulkan. Efter ett par 
timmars båtfärd når vi Hiroshima. 
 
Hiroshima är av kända skäl en mycket modern stad. Genbakudomen som är själva symbolen 
för atombomben ligger mitt i staden och passeras var dag av mängder av Hiroshimabor. 
När vi lämnat av våra saker på hotellet tar vi oss till Fredsparken och ser alla de monument 
som finns där, samt gör ett besök på Atombombsmuseet. Det brukar vara förknippat med 
mycket blandade känslor vid detta besök, och vi ägnar så mycket eller lite tid vi själva vill 
på museet. 
 

Dag 8/ 9 april   
Hiroshima – Miyajima - Hiroshima 

Efter frukost tar vi lokaltåg och båt ut till den heliga ön Miyajima, mest känd för sin 
shintohelgedom Itsukushima och dess röda torii-port som står ute i vattnet och är en av Japans 
mest fotograferade sevärdheter. Miyajima är en väldigt naturskön ö, och vi kommer att ta tid 
att promenera på ön och även ta linbanan upp på Misen-berget där vi får en vacker utsikt över 
inlandshavet.  
 
Eftermiddagen och kvällen är fri för egna aktiviteter. 
 
Dag 9/ 10 april   
Hiroshima – Kanazawa 
Med Shinkansen och lokaltåg åker vi vidare till Kanazawa som under Edo-perioden (1600 – 
1867) var landets mäktigaste stad utanför Tokyo. 
 
Vi är framme i Kanazawa tidig eftermiddag och gör då en stadsvandring till de välbevarade 
gamla samurajkvarteren med sin historiska atmosfär. Vi besöker också Omicho-marknaden 
där man saluför dagens fångst från havet, men även andra saker såsom frukt och grönsaker, 



 
kläder med mera. 
 

Dag 10/ 11 april    
Kanazawa 
På förmiddagen promenerar vi till det östra chaya-distriktet i Kanazawa. Här finns fortfarande 
ett par aktiva chaya, tehus, där geishorna underhåller sina gäster genom att spela olika 
instrument, sjunga och dansa. Detta är ett välbevarat område med gamla traditionella hus som 
inhyser kaféer och hantverksbutiker. 
 

Efter lunch besöker vi landets kanske finaste landskapsträdgård, Kenroku-en. Den anlades av 
Maeda-klanen på 1600-talet, men öppnades inte upp för allmänheten förrän 1871. I en 
närliggande trädgård, Gyokusen-en, får vi vara med om en teceremoni där en lärare visar oss 
grunderna i denna konst. Självklart får ni smaka det speciella teet och en liten japansk sötsak 
till. 
 

Dag 11/ 12 april   
Kanazawa – Fuji (Hakone) - Tokyo 
Tågresa i drygt tre timmar till Odawara. Egen buss till Hakone Open Air Museum, ett stort 
museum för skulpturkonst. Här finns en hel avdelning för Picasso. Giacometti och Milles 
finns också representerade, men också en hel del mer moderna japanska konstnärer. Vi 
fortsätter med vår buss till Ashinosjön, varifrån man får de bästa vyerna över Fujiberget om 
vädret är klart.  
 
Sen eftermiddag tar vi Shinkansen till Tokyo och checkar in på vårt hotell. 
 
Dag 12/ 13 april   
Tokyo 
Vi får en introduktion till Tokyo när vi med ett dagpass åker med tågringlinjen Yamanote som 
tar oss till Tokyos största städer i staden på vägen. Uenoparken med sina museer och folkliv 
blir första stoppet. Vi promenerar genom basarområdet Okachimachi, här finns allt från fisk 
och grönsaker till skor och kläder, här går det bra att pruta! Vidare besöker vi Ginza - stadens 
flottaste område med fina butiker, varuhus, och showrooms, här har bland annat Mikimoto 
och Louis Vuitton sina flaggskeppsbutiker. 
 
Efter lunch åker vi till Tokyos västra delar. Vi promenerar i Harajuku som har blivit centrum 
för ungdomskulturen i Japan och gatan Omotesando där exklusiva flaggskeppsbutiker för bl.a. 
Prada, Gucci och Louis Vuitton huserar. 
 
Vi avslutar vår rundvandring med Tokyos största stadsdel, Shinjuku. Det är den tågstation på 
jorden som sägs ha flest förbipasserande per dag, någonstans mellan två och tre miljoner. I 
Shinjuku finns Tokyos högsta skyskrapor och ett besök i arkitekten Kenzo Tanges stadshus 
ger en makalös vy över staden med 34 miljoner människor. 
 
Dag 13/ 14 april  
Tokyo 
Vi börjar dagen med att upptäcka stadsdelen Asakusa. Det var i denna del av staden som flera 
av de kulturformer som idag är symboler för Japan tog form på slutet av 1600-talet. När 
handelsklassen tröttnat på samurajstyrets rigorösa kulturuttryck skapades här teaterformen 
kabuki, de fantastiska färgglada träsnitten samt att såväl geishor som sumobrottare såg ljuset 
under denna period. Asakusa har idag ett myller av traditionella butiker och lokala folkliga 
teatrar. Här finns också Tokyos största buddhistiska tempel Senso-ji som vi besöker. 



 
 
I Asakusa finns fortfarande känslan av det gamla Tokyo kvar med sina låghus och små gator 
med second hand-butiker, hantverk och restauranger som drivits i generationer av samma 
familj. 
 
Från Asakusa åker vi båt på Sumida-floden till Odaiba, den konstgjorda ön i Tokyobukten. 
Längs den promenad vi gör till Odaibas strand passerar vi förbi många lite udda företeelser 
och definitivt ett Japan som blickar västerut. Det är mäktigt att blicka ut över Tokyo här från 
öarna och se kvällsbelysningen över staden.  
 
Vi summerar resan över en gemensam avskedsmiddag på kvällen.  
 
Dag 14/ 15 april   
Tokyo 
Dagen fri för egna aktiviteter. Er färdledare kommer med tips på saker att göra och visar hur 
ni bäst tar er dit. 
 
Transfer till flygplatsen på kvällen och flyg hem strax innan midnatt.  
 
Dag 15/ 16 april  

Hemkomst på morgonen den 16 april.  

 

Resfakta: 

Datum: 2 – 16 april 2023 

Antal dagar: 15 

Antal deltagare: 12-24 personer 

Pris: 51 300 kr  

Enkelrumstillägg: 7500 kr 

 

Allt detta ingår: 

• Klimatkompenserat flyg och flygskatt från Stockholm. Andra orter mot pristillägg.    

• Svensk färdledning.  

• Boende på 3-stjärniga hotell och en natt på ryokan* i delat tvåbäddsrum. 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 (frukost samt lunch eller middag varje dag) 

• Alla transporter med hyrd buss, tåg och andra lokala transportmedel.  

• Alla inträden och utflykter beskrivna i resplanen såsom Todaiji-templet, Miho-museet, 

Nijo-borgen, Stenträdgården, borgen i Matsuyama, Dogo onsen, atombombsmuseet i 

Hiroshima, Itsukushima-helgedomen, te-ceremoni och 21st Century Art Museum i 

Kanazawa, Hakone Open Air Museum.  

• Dricks till busschaufförer när vi har egen hyrd buss 

https://www.varldensresor.se/hallbarhet


 
• Skriftlig information inkl kartor över Japan, Tokyo, Kyoto och Nara. 

• Förberedande föreläsning under hösten 2022.  

 

*En natt bor vi på japanskt pensionat/gästgiveri s k ryokan. Det innebär att vi bor med 

japansk atmosfär - skjutdörrar, tatamimattor och madrasser på golvet. 

 

Vad ingår ej i resans pris? 

• En måltid per dag, dryck 
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