
Följ med och upptäck det mer okända Japan på ett nytt sätt! Genom promenader och kortare

vandringar kommer vi att få möjlighet att bekanta oss med Japans rika kulturskatter, möta folk på

landsbygden och vandra i fantastisk natur. Vandringsdagarna är mellan 8 och 15 kilometer i lätt

kuperad terräng. Vi väljer att bo på små trevliga gästgiverier och kommer att äta härliga måltider

tillsammans. 
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Resfakta och pris

Dag 1 Flyg till Japan

Dag 2 Kyoto

Dag Dag 3 Kyoto

Dag 4 Kyoto

Dag 5 Kyoto - Asuka

Dag 6 Yoshino

Dag 7 Kumanos pilgrimsled

Dag 8 Kumanos pilgrimsled

Dag 9 Magome

Dag 10 Samurajleden Nakasendo, Tsumago
och Mt Fuji

Dag 11 Mt Fuji

Dag 12 Izuhalvön

Dag 13 Kamakura

Dag 14 Tokyo

Dag 15 Ankomst till Sverige

Datum:
10 – 24 april 2023
12 – 26 april 2023

Resans pris: 43 900 kr

Enkelrumstillägg: 4 500 kr

Antal deltagare: 10-18

Allt detta ingår: 
Flyg och flygskatt från Stockholm. Andra
avreseorter mot pristillägg.

Svensk färdledning

Alla transporter enligt resplanen

Halvpension (frukost och lunch eller middag
per dag)

Inträden till sevärdheter och museer
beskrivna i programmet

Del i dubbelrum på ryokan (japanskt
gästgiveri) och hotell. 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)  

Bagagetransport vid tre tillfällen

Kartor över Japan, Kyoto och Tokyo

Vad ingår inte i resans pris?
Måltider som ej nämns ovan, dryck

Svårighetsgrad: Resan har nio olika

strövtågs-/vandringsdagar och för att uppskatta resan

bör du ha god kondition för att klara av dem. Vid flera av

dessa tillfällen gör vi strövtågen som dagsutflykter från

de hotell där vi då bor, vilket gör att det just dessa dagar

blir lätt att välja andra alternativ om så önskas. Detta

gäller dagarna 3,7,10 och 12. Vänligen observera att Dag

7 (Kumano) och Dag10 (Kawaguchi-ko) blir det vandring

med kraftigare uppförsbackar/stigningar jämfört med

andra dagar och är mer fysiskt krävande. 

*Resan börjar i Kyoto och avslutas i Tokyo. På denna resa

har vi medvetet valt att lägga lite tid till att utforska

dessa städer utöver det vi gör under strövtåg/vandring.

Vill ni se mer av dessa städer går det bra att höra av sig

till oss så kan vi försöka ändra flyg i början och/eller

slutet samt boka till hotellnätter. Tveka inte att kontakta

oss för mer detaljer. 

*Enkelrumstillägg gäller för minst 10 nätter. Vänligen

observera att det kan bli ett par enstaka dagar då

ensamåkande resenär behöver dela rum med en annan

resenär på mindre hotell eller ryokan.

Investering i klimatpositiva projekt, läs mer
här.

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


Resplan

Dag 1

Flyg till Japan

Ankomst till Kansai flygplats på morgonen. Transfer till Kyoto och

välkomstlunch i närheten av hotellet. Närmare 2000 tempel,

shintohelgedomar och zenbuddistiska trädgårdar finns samlade i

denna vida miljonstad.

Efter välkomstlunchen börjar vi utforska Kyoto och inleder med ett

av stadens ”måsten”, templet Sanjusangendo från 1200-talet med

sin långa veranda där det utövas bågskytte och med de 1001

förgyllda mansstora buddastatyerna inne i den stora hallen, en

otroligt mäktig syn.

Fortsatt promenad genom de östra bergen. Vi flanerar i vackra och

klassiska Kyotokvarter längs trevliga gator med traditionell

låghusbebyggelse ned till stadens kärna via Yasakahelgedomen.

Dag 2

Kyoto



Under denna dag kommer vi att röra oss mellan fantastiskt vackra

trädgårdar och tempelbyggnader i de norra delarna av Östra

bergen. Den första delen av promenaden rör vi oss i ett av Kyotos

vackraste bostadsområden med en blandning av ganska rustika

bostäder och lite lantlig miljö. Området har kommit att kallas för

Poeternas estrad. Vi går först till Manshu In, ett vackert tempel med

en mycket fin sandträdgård med tillhörande damm.

Promenaden tar oss genom porlande bäckar, örtträdgårdar och

shintoportaler till Shisen-do, ett av Kyoto mer berömda residens.

Det var från början ett hem för en samuraj som valt att flytta till

avskildhet för att kunna ägna sig åt att skriva poesi. Det var vanligt

att det var just samurajerna som blev de främsta utövarna av

teceremoni, blomsterarrangemang och att skriva haikupoesi.

Shisen-do har en mycket fin trädgård med trevliga vattendrag som

går genom trädgården.

Alldeles intill Shisen-do ligger också det lilla templet Konpuku-ji

som har ett tehus som heter Basho-an, döpt efter att Japans mest

kända poet Matsuo Basho en gång bott här. Han skrev böcker som

var en blandning av vandringsprosa där han emellanåt stannade

upp och skrev ett poem. En mycket läsvärd författare.

Promenaden tar oss vidare till en av Kyotos stora höjdpunkter,

Silverpaviljongen. Det är en av de vackraste zenbuddhistiska

trädgårdarna vi kan hitta i Japan. Silverpaviljongen byggdes mot

slutet av 1400-talet, även denna av en högt uppsatt samuraj som

ville ha en vacker plats att pensioneras vid. Idag är det en väldigt

vacker träpaviljong (inte alls silverfärgad) som omgärdas av en

härlig trädgård. Den lilla stenträdgården som finns här med perfekt

krattat grus och en sandhög formad som en konisk vulkan är

mycket tilltalande. 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.

Från Silverpaviljongen går ett promenadstråk som i alla tider

kallats för Filosofernas allé. Vi går knappt två kilometer längs

denna smala väg som följer ett vattendrag och låter tankarna renas

inför nästa stopp. Filosofernas allé har lagts ut mellan

Silverpaviljongen och det zenbuddhistiska tempelklustret Nanzen-

ji, där vi avslutar vårt strövtåg.

Resten av kvällen fri.

Dag Dag 3

Kyoto



Vi åker till Kyotos naturskönaste del, de västra bergen som kallas

Arashiyama. Bergssluttningarna på andra sidan floden är kända

både för sin lönnlövsskiftning och sin körsbärsblom. Vi börjar vår

vandring från den fina Togetsubron längs floden, genom

bambulunder och 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, som också

anlagt den berömda Mossträdgården. I samma område besöker vi

ytterligare en fin trädgård som anlades på 1900-talet av Okochi

Denjiro, en av Japans mest kända skådespelare för samurajfilmer.

Vi dricker en kopp grönt te i trädgården och blickar ut över Kyoto.

Efter lunch fortsätter till den lilla fina byn Kiyotaki och vidare längs

en flod i skogsmiljö med ceder och cypress till området Takao där

vi tar buss tillbaka till Kyoto. Det blir ca. 2-2,5 timmars trevlig

strövtåg i naturen som är ca 7km lång. Relativt platt och enkelt

men det kan vara halt på vissa ställen så det är bra att ha skor med

bra grepp.

Dag 4

Kyoto

Bagaget skickas separat till Asuka. Du reser bara med vad du

behöver för dagens vandring. Vi kommer börja dagens strövtåg bara

några mil utanför Nara. Vi ska följa Yamanobe no michi (Vägen vid

sidan av berget), landets äldsta led. Det är denna del av Japan som

japanerna själva kallar Yamato. Det var i detta område de första

huvudstäderna anlades från slutet av 500-talet och det är här som

de gamla kejsargravarna finns. När huvudstäderna flyttade till

andra delar av landet har området blivit ett mer lantligt

jordbruksområde med risodlingar, enorma fält av persimonträd

som bär frukt på hösten, jordgubbsodlingar och bambualléer.

Mitt ibland jordbruksmarkerna ligger flera av landets viktigare

tempel, shintohelgedomar och gravar fortfarande belägna. Vi går

längs kejsarna Sujin och Keikos enorma nyckelhålsgravar med

vallgravar som är nästintill en kilometer långa. Vi stannar till vid

helgedomar och tempel. Längs vägen stannar vi till på en trevlig

restaurang vid Chogakutemplet och vid en shintohelgedom tar vi

eftermiddagsfika.

Efter ca fyra timmars kulturvandring på 13km, hela vägen på platt

mark, tar vi tåget till Asuka, som givit namn åt den period som

föregår och Nara-perioden och kallas Asuka-perioden (538 – 710). Vi

bor natten på ett pensionat i Asuka.

Dag 5

Kyoto - Asuka



På morgonen åker vi återigen en kortare sträcka med tåg till

Yoshino. Vi ska ägna förmiddagen åt detta världsarv. Yoshino har

alltid varit en favoritplats för kejsare och shoguner. Sen no Rikyu,

som sägs vara den som införde teceremonin i Japan, lät uppföra

den vackra trädgården i Chikurin-templet åt dåvarande shogun

Hideyoshi. Under en kortare period flyttade hovet hit under 1300-

talet och här finns Japan och världens näst största träbyggnad i det

fantastiska Kinpusen-templet.

Mest känt är Yoshino för sina blommande körsbärsträd. Här finns

30 000 träd placerade på olika nivåer på berget, och under hela

april blommar körsbärsträden någonstans på berget. Yoshino är

osedvanligt vackert och även utan körsbärsträd är det en fin

vandring. Vi åker till Yoshinos högsta punkt och går sedan nedför

berget till de olika sevärdheterna. Det blir ca 3,5km promenad här i

Yoshino.

På eftermiddagen återvänder vi till Asuka. I Asuka finns fler av

Japans äldsta gravplatser. Här kan man gå in i dem och det finns

exempel på hur muralmålningarna i gravarna såg ut. Vi väljer cykel

som transportmedel eller strosa till fots. Även denna natt bor vi på

pensionat i Asuka.

Dag 6

Yoshino



Med egen buss färdas vi till Kumano på södra Kii-halvön. Vi har nu

kommit till en avlägsen del av Japan där vi omges av enklare kåkar,

jordbruk och framförallt av skog. I dessa delar har den naturtrogna

grenen av Shugendo lagt sin allra heligaste pilgrimsrutt. En del av

denna är öppen endast för män, men denna del vi har kommit till

är öppen för såväl män som kvinnor. Här finns mängder av heliga

shintohelgedomar som ligger längs de vackra skogslederna. Leden

är tätt förknippad med Japans födelse. Enligt legenderna var det

här Japans första kejsare Jimmu landade. Jimmu vandrade sedan

längs dessa pilgrimsleder för att komma till området kring Asuka.

Vi kommer att göra två olika vandringar här som båda är cirka fyra

timmar långa. Dagens vandring är i två etapper runt samhället

Kumano Hongu där den viktigaste helgedomen är belägen och hela

ledens viktigaste mål.

Kumano Hongu är en shintohelgedom som varit en helig plats i

över 1000 år med pilgrimer som kommit hit från hela Japan. Än

idag är det vanligt att stöta på pilgrimer som följer lederna här. De

bär sin speciella utstyrsel och stannar till vid olika heliga platser

längs leden. Leden är idag en del av UNESCOs världsarv och många

anser vandringen här som en av de riktiga höjdpunkterna i Japan.

Efter lunch åker vi med vår buss upp på ett närliggande berg och

startar vår vandring mitt i skogen vid en av de hundratal små

helgedomar som finns längs lederna. Denna led börjar först på

relativt platt mark och senare utför och där vi passerar små byar

med jordbruk, teodlingar och apelsinträd. Efter ca. 2,5 timmar är vi

tillbaka till Kumano Hongu. Etappen är ca 7km

Därifrån fortsätter etapp två på en kort led med ett brant parti i

början på ca 200 höjdmeter innan det planar ut och till sist slutar i

en utförsbacke som för oss till Yunomine Onsen där vi skall bo.

Denna etapp är kort, ca. 3,5km, men inkluderar en brant

uppförsbacke på ca 1km som är ganska krävande. För dem som vill

skippa denna bit brukar det finnas lokalbuss från Kumano Hongu

till Yunomine onsen.

Yunomine onsen är Kumano-områdets mest berömda plats för

heta källor och sägs vara Japans första kurort och i floden som

rinner genom byn bubblar det och luktar svavel. I själva floden ser

vi många som kokar sina ägg, lägger i sina olika grönsaker och

annat i källorna för att smaksätta dessa till måltiderna.

På gästgiveriet kan vi återigen njuta av heta källorna både inomhus

och utomhus. Även denna dag äter vi middag på vårt gästgiveri och

njuter av en måltid som består av flera olika rätter av något av det

bästa det japanska köket har att erbjuda.

Dag 7

Kumanos pilgrimsled



Vi börjar dagen med att åka lokalbuss i en halvtimme till byn

Chikatsuyu där dagens vandring utgår från.

Vi köper picnicmat på byns snabbköp och ägnar sedan ca 4 timmar

att vandra längs Kumanoleden till byn Takahara, otroligt vackert

beläget uppe på en hög platå. Vi går upp på en bergskam och följer

den omgiven av tät cederskog. När solen ligger på sipprar

solstrålarna igenom på ett fantastiskt sätt. Vi går upp och ned ca

500 höjdmeter denna dag och vissa delar av leden innebär ganska

branta sektioner, den längsta tar ca 45 minuter att passera.

Vänligen observera att leden vi tar idag räknas som en vandring på

skogsstig och deltagare bör ha vandringskängor på sig. En del av

vandringsleden innehåller kraftigare uppförsbacke. För dem som

vill ta det lugnare idag finns en alternativ aktivitet som kan

rekommenderas.

Lokalbuss tillbaka till samma boende som kvällen innan. Vi äter

utsökt middag och njuter av heta källor återigen.

Dag 8

Kumanos pilgrimsled



Efter fem dagars vandring får du nu möjlighet att vila benen en

dag. På morgonen åker vi med tåg till Nagoya och vidare därifrån

till Kisodalen. Vi äter egen lunch på Nagoyas centralstation, kanske

Unagi, stekt sötvattensål, eller Misokatsu, panerad fläskstek med

misopasta ovanpå, som är några av specialiteterna i Nagoyaköket.

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. Bagaget skickar vi till Fuji-

bergets fem sjöar och du har med dig vad du behöver för två dagar

och en övernattning.

Det blir mestadels transport med tåg och buss idag och vi kan vila

upp våra ben inför morgondagens program.

Dag 9

Magome

På förmiddagen går vi 8 kilometer mellan Magome och Tsumago på

en lätt kuperad kullerstensväg. 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.

Vi hinner både äta lunch och se oss omkring i Tsumago innan vi

fortsätter med tåg mot Mt Fuji. Vi kommer att åka längs de

japanska alperna och ha vackra vyer över bergen merparten av

tågresan. Sen eftermiddag når vi Kawaguchi och Fujis fem sjöar.

Här ska vi bo två nätter, återigen på ett hotell med heta källor.

Vi bor vid den största av sjöarna, Kawaguchi-ko. Från denna sjö

brukar man kunna se fantastisk utsikt över det mäktiga Fuji om

bara vädret tillåter.

Dag 10

Samurajleden Nakasendo, Tsumago och Mt Fuji



Runt Fuji finns gott om olika alternativ för vandring. Bergen här är

brantare och vi kommer att göra en vandring upp till drygt 1700

m.ö.h varifrån vi får väldigt fina vyer över Mt. Fuji. Vi går upp drygt

600 meter upp till Mitsutoge Yama. Vandringen tar drygt tre timmar

dit och vid Mitsutoge äter vi lunch. Från Mitsutoge går vi sedan ned

till byn och har benen börjat bli stumma går det att åka linbana

den sista biten. Vänligen observera att programmet denna dag

räknas som vandring på skogsstig och deltagare bör ha

vandringskängor på sig. Vandringen tar ca 5 timmar och mer

fysiskt krävande än de andra dagarna av resan.

Här finns alternativ för den som vill göra vandringen lite kortare

eller välja att bara gå runt sjöarna vid Fujis fot. Runt sjön

Kawaguchi finns flera utmärkta museer såsom Kawaguchi-ko

Konstmuseum med Fuji-tema som ständig utställning samt ett

museum för Itchiku Kubotoa, Japans kanske mest kända

textilkonstnär.

Från senare delen av april till början av juni brukar fem olika

varianter av körsbärsblommor som heter shibazakura blomma här

vid sjön. Det är så många som 800 000 stjälkar som skapar stora

rosa, skära och vita fält av blommor. Vi bor ytterligare en natt här

på samma hotell.

Dag 11

Mt Fuji

Idag byter vi miljö radikalt då vi med hyrd buss lämnar bergen och

åker ned till havet som ligger knappt två timmar bort. I Japan är

man aldrig långt från havet och bara några timmars resa bort från

Fuji står vi vid den dramatiska Jogasakikusten på Izuhalvön söder

om Tokyo och blickar ut över Stilla Havet.

Här hittar vi en dramatisk och klippig kuststräcka där fler än ett

fartyg gått i kvav. Med klart väder har vi en fin utsikt över några öar

som faktiskt administrativt tillhör Tokyo, dom kallas skämtsamt

för Tokyos mest otillgängliga förorter.

Här går vi en ca 8 km lång promenad på ungefär 3 timmar med

skog och fin natur på vår ena sida och havet på den andra sidan.

Det är en fin kustvandring där vi går mellan ett par dramatiska

hängbroar. Kustremsan är en del av en nationalpark.

Stora bagaget går separat till hotellet i Tokyo under dagen. Du har

med dig din dagsäck med det du behöver för dagens och

morgondagens vandring och övernattningen ikväll.

Dag 12

Izuhalvön



Sent 1100-tal var det över för den fridfulla period som kallas Heian.

Två stridande falanger gjorde att Kyoto föll. Den ekonomiska och

militära makten hamnade istället i Kamakura, strax söder om

Tokyo. Det nya styret ville ha en ny religion att knyta upp sina

anhängare kring. Valet föll på zen som nu började importeras från

Kina. Zen betyder meditation och kom i praktiken att innebära att

en helt ny estetisk tradition tog sin början i Japan. Nu var det

återhållsamhet, antirationella strömningar och asymmetri som

gällde, och det kom att synas framförallt i de trädgårdar som

skapades inspirerade av zen. Några av Japans första

zenbuddhistiska trädgårdar kom till här i Kamakura

Vi besöker ett av dem, det småskaliga templet Jochiji med en

underbar liten trädgård innan vi startar resans sista strövtåg söm

är en ca 1-1,5 timmes skön promenad i lätt kuperad terräng i

stadens utkant till Kamakuras och en av Japans mest kända

sevärdheter, Daibutsu, den stora Buddastatyn vid templet Kotoku-

in. Bronsstatyn är 12 meter hög och går att gå in i.

Här äter vi lunch och med spårvagn och tåg beger vi oss vidare till

Tokyo och checkar in på hotellet.

Dag 13

Kamakura

Efter nio dagars vandring har vi en vandringsfri avslutningsdag i

Tokyo. Är du här för första gången så finns massor att upptäcka

och har du varit här flera gånger förr finns det också massor att

upptäcka. I Tokyo tillkommer ständigt nya attraktioner. Här finns

mängder av fina museer, nya spännande konstgallerier, stora

varuhus och mängder av roliga utflykter. Vår färdledare ser till att

ni kommer iväg på just det ni vill göra.

Avskedsmiddag på kvällen innan vi åker till flygplatsen.

Dag 14

Tokyo

Dag 15

Ankomst till Sverige



Fakta och restips

Du som skall resa med oss kommer att få ytterligare praktisk information och tips som är anpassad efter den

specifika resa och avgång du är bokad på.

Klicka här för att läsa om klimat, valuta och fler praktiska tips inför en resa till Japan.

Färdledare
Våra resor leds av en svensktalande färdledare med specialkunskaper om just den region dit resan

går. Nedan presenterar vi några av våra experter.

Kristina Watanabe
Kristina är bosatt i Japan sedan 1992. Hon brinner för hur det traditionella Japan tar sig

uttryck i det moderna samhället och arbetar heltid med att leda och arrangera resor i

Japan. Tidigare har hon bl.a. arbetat som rektor på en förskola i Tokyo, som hon även

var med och startade. På fritiden arbetar Kristina gärna med sina händer, gärna med

tyger och garn.   

Vincent Rodin
Vincent har mer än två decennier av japansk kultur i sin resväska. Som turist, student

och journalist. Och när han inte arbetar med japansk PR i Sverige reser han runt i Japan

som frilansreporter. Utöver att vara fullständigt besatt av löpning och japansk ramen

slår Vincents hjärta lite extra varje gång det traditionella och moderna Japan

uppenbarar sig i harmoni. 

Kontaktperson

Louise Bylund
Reseproducent

"Alla vägar bär till Tokyo" är ett utryck som stämmer in på Louise. Japan har varit en del

av Louises liv sedan ung ålder och blev ett intresse som vuxit sig starkt. Detta har

resulterat i en examen i japonologi och drygt fem år av studier och arbete i Japan. Det

finns fortfarande så mycket spännande att utforska och lära sig om Japan så när

tillfälle ges sitter Louise på planet på väg till Japan. Förutom samhällsfrågor har Louise

ett extra stort intresse av den japanska traditionella kulturen. Louise är själv

folkmusiker på nyckelharpa och folkdansare.

louise@varldensresor.se

https://www.varldensresor.se/resa-till/japan/fakta-och-restips
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