
Ta med dig familjen och åk till Japan på påsklovet! Här finns mycket spännande, knasiga och roliga

saker att upptäcka för både vuxna och ungdomar. Under vår vistelse i Tokyo badar vi i varma källor,

sjunger karaoke, är med om simulerade naturkatastrofer, åker båt på Sumidafloden och blickar ut

över den enorma staden från ett av världens högsta tv-torn. Vi åker också på en utflykt till den

gamla kulturstaden Kamakura. Är vädrets makter med oss kan vi ägna oss åt hanami -

blomsterskådning under blommande körsbärsträd. 

Påsklov i Tokyo
JAPAN

FAMILJERESOR

https://www.varldensresor.se/resa-till/japan
https://www.varldensresor.se/temaresor/familjeresor
https://www.varldensresor.se/


Resfakta och pris

Dag 1-2 Flyg till Tokyo

Dag 3 Tokyo

Dag 4 Tokyo-Kamakura-Tokyo

Dag 5 Tokyo

Dag 6 Tokyo

Dag 7 Takao-san

Dag 8 Tokyo

Dag 9 Tokyo

Dag 10 Hemresa till Sverige

Datum:
7 – 16 april 2023
29 mars – 7 april 2024

Resans pris: 31 900 kr

Resans pris 2024: 32 900 kr

Antal deltagare: 10-18

Allt detta ingår:
Flyg och flygskatt från Stockholm. Göteborg
eller Köpenhamn mot pristillägg.

Svensk färdledning 

Alla transporter enligt färdplanen

Del i dubbelrum på hotell

Inträden till alla sevärdheter och museum
beskrivna i programmet, tex Tokyo Sky Tree,
Karaoke, badhuset Oedo onsen,
brandstationen i Tokyo, Ghibli-museet

Frukost alla dagar, en lunch och en middag

Karta över Tokyo

Den här resan kategoriserar vi som en 
En förutsättning för att följa med är att du reser
med barn eller ungdomar. Program och upplägg är
anpassat efter det. 

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

Investering i klimatpositiva projekt, läs mer
här.

familjeresa.

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


Resplan

Ankomst till Tokyo på dagen. Vi åker tåg in till centrala Tokyo och

vårt hotell. Det är lite för tidigt för incheckning, men vi kan lämna

vårt bagage på hotellet och går därefter och äter en välkomstlunch

tillsammans. Efter lunch kan vi börja vårt äventyr i världens största

stad.

Vi får en introduktion till denna enorma metropol med 35 miljoner

invånare. Vi färdas på ringlinjen som tar en timme att åka runt

Tokyo. Idag tar vi två närliggande stopp på vägen: Ueno med sina

parker och museum, därifrån promenerar vi vidare till

basarområdet Okachimachi. Detta är en livlig marknad där allt från

fisk och skaldjur till skor och kläder saluförs.

Dag 1-2

Flyg till Tokyo

Idag fortsätter vi introduktionen längs Yamanote ringlinje. Dagens

första stopp är elektronikstaden Akihabara. En stor del av

ungdomskulturen har på senare tid flyttat till Akihabara och den så

kallade Akiba-kulturen har blivit ett fenomen i hela landet. Här

finns maid cafés, butiker som säljer kläder för cosplay och scener

där unga tjejgrupper uppträder. Det mest kända är Akiba 48 som

givit namn åt hela kulturformen. Akihabara är även passande för

dem som gillar anime, spel, dator m.m. Vi fortsätter till Ginza -

stadens flottaste område med fina butiker, varuhus, gallerier och

showrooms.

På eftermiddagen åker vi till Tokyos västra delar. Vi gör en

gemensam utflykt till stadsdelen Harajuku där många ungdomar

håller till. Här finns mängder av roliga butiker, både i lyxklass och

fyndvarianter. Framförallt finns det mycket av det ungdomsmode

som startar här och sprids vidare över världen.

Efter denna Yamanote-turen hoppas vi att alla har sin

favoritstadsdel där man känner sig "hemma".

Dag 3

Tokyo



Idag gör vi en utflykt ut från Tokyo. Med tåg åker vi en dryg timme

söderut till den gamla huvudstaden Kamakura (1185 - 1333). Det

var här som zenbuddhismen introducerades till Japan, vilket gör

att det finns ett antal fina zenbuddhistiska trädgårdar just här.

Kamakura är en riktigt traditionell kulturstad vid havet och vi gör

ett trevligt strövtåg genom staden och stannar till vid några fina

sevärdheter på vägen.

Vi börjar med att besöka Zuisenji, ett zen-tempel vackert beläget i

en dalgång omgiven av skogsbeklädda kullar. Templet grundades

av Muso Kokushi (1275-1351), en ledande zen-mästare på den tiden

och en av Japans mest kända trädgårdsarkitekter. Från Zuisenji går

vi en fin vandringsled på ca 4-5 km och pausar på ett tehus på

vägen. Vårt nästa mål är Kenchoji som är Kamakuras äldsta zen-

tempel och består av flera olika tempelbyggnader i vacker miljö.

Vår promenad fortsätter mot Kamakuras pittoreska stadskärna där

vi får egen tid för lunch. Här finns även små roliga butiker att

botanisera i om man är på shoppinghumör.

Efter lunch åker vi vidare med rälsbuss till Hase för att se på

Kamakuras mest kända sevärdhet - Jättebuddhan på 11,4 meter

som sitter framför Kotokuin-templet.

Vi åker tillbaka till Tokyo sen eftermiddag.

Dag 4

Tokyo-Kamakura-Tokyo



Vi börjar dagen med en makalös utsikt över Tokyo från Japans

högsta byggnad, Tokyo Sky Tree, som mäter 634 meter och ligger i

stadsdelen Asakusa. Vi åker upp till utsiktstornet som ligger på 450

meter. Nedanför tornet har man byggt upp som en ny liten

stadsdel med ett stort shoppingcenter med butiker, kaféer och

restauranger.

Vi fortsätter till centrala 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.

På eftermiddagen får vi vara med och lära oss grunderna till

teceremonin. Även om kaffe är populärt i Japan så är man

fortfarande ett tedrickarland av stora mått. Ofta blir man serverad

en kopp te till eller efter måltiden på restauranger, och till vissa

maträtter är det den måltidsdryck som passar absolut bäst. På

sommaren serveras gärna kallt te, och i de många

dryckesautomaterna som står överallt finns alltid flera sorters te

att välja bland.

Sado ”teets väg”, är ett ceremoniellt sätt att tillreda och dricka te

och är starkt influerat av zenbuddismen och innefattar många

ritualer där varje liten handrörelse är viktig. En temästare ger oss

en introduktion till hur man tillreder teet inom ceremonin och hur

man dricker det. Till teet blir man alltid serverad en sötsak för att

balansera upp den något beska smaken i teet.

På kvällen ägnar vi ett par timmar åt ett av japanernas största

folknöjen – karaoke. Det finns massor av karaokeställen i hela

Japan och det vanligaste är att man hyr ett privat rum med

familjen eller kompisgänget. Du väljer själv hur mycket eller lite du

vill sjunga, men när man väl sjungit den första låten är det svårt

att släppa mikrofonen.

Dag 5

Tokyo



På morgonen åker vi till Tokyos supermoderna brandstation och får

lära oss om de faror som hotar tokyoborna. Detta upplevelsepaket

är uppdelat i tre sektioner; "jordbävning", "eldsläckning" och "rök-

labyrint". Vi får till exempel lära om jordbävningar genom en film

om den stora jordbävningen och tsunamin 2011. Vi går sedan in i

ett rum där vi får vara med om en simulerad jordbävning. Vi får

välja på den stora jordbävningen i Kobe 1995 eller den stora som

drabbade Tokyo 1923. Både spännande och lärorik upplevelse.

Japan har verkligen lyckats med att göra sin ungdomskultur

populär världen över. För många yngre har idag det japanska

intresset tagit form från manga och animerade filmer. Vi besöker

Studio Ghibli, ett museum över Hayao Miyazakis värld. Han kallas

ibland för Japans Disney, även om de inte alls påminner om

varandra. Många av Miyazakis filmer såsom Totoro, Spirited away,

Kikis Expressbud, Prinsessan Mononoke, Det Levande Slottet och

nu senast Ponyo har alla blivit storsäljare världen över. På Ghibli

Museum får vi se Miyazakis värld samlat i ett underbart hus. Här

kan man se hans teckningar, filmer som inte nått utanför Japan

och klättra omkring på figurer från hans mest populära filmer. Ett

trevligt besök för stor som liten.

Vi rekommenderar att ni tittar på någon av Ghibli filmer innan

avresan för att njuta av besöket på bästa sätt. Fråga oss om filmtips

om ni undrar!

Dag 6

Tokyo



På morgonen tar vi tåget till det heliga berget Takao-san dit många

stadsbor åker för att vandra och komma ut i naturen på helger och

lov. Här finns flera olika vandringsrutter och nära toppen ligger

Yakuoin-templet som vi också besöker. Takao mäter 599 meter över

havet och det finns en linbana som det går att åka med halvvägs

upp till toppen om man inte orkar gå hela sträckan. Vi köper med

oss lite lunchmat på vägen och dukar upp till picknick när vi

kommit upp till toppen av berget.

När vi kommit ned till foten av berget väntar en stunds härlig

avkoppling på Takao Onsen, ett badhus med naturliga varma källor

där vi kan njuta av bad både utomhus och inomhus. Här finns även

möjlighet att boka massage mot en avgift. Observera att det råder

tatueringsförbud på många badhus i Japan, så även på detta.

Vi åker tillbaka till Tokyo sen eftermiddag och har kvällen fri för

egna aktiviteter.

Dag 7

Takao-san

Idag spenderar vi dagen som en Tokyo-bo och fördjupar oss i

Shibuya och Shimo-Kitazawa, båda är områden där trendiga

ungdomar spenderar sin lediga tid.

Shibuya är ett av Tokyos mest livliga områden, och är känt för att

vara ett centrum för mode, underhållning, och ungdomskultur. Här

finns skyskrapor fyllda med kläder i alla möjliga stilar, all mat du

kan tänka dig, och det allra senaste inom underhållning och

teknologi. Här besöker vi olika berömda platser, som Hachiko-

monumentet och Shibuyas världskända övergångsställe där

enorma mängder människor passerar varje dag.

Vi rör oss sedan ifrån innerstaden och åker ett par stationer mot en

av Tokyos förorter i Setagaya, där vi äter lunch och upplever hur ett

lugnare japanskt bostadsområde ser ut. Vi tar också en liten

promenad i området, som är en blandning av moderna hus och

traditionella japanska villor med trädgårdar. Efter lunchen åker vi

vidare till vad som skulle kunna kallas Tokyos Södermalm, Shimo-

Kitazawa. ”Shimokita” som det vanligtvis kallas är ett mysigt

område fullt av second-hand-butiker, kaféer, och charmiga gator.

Här vandrar vi runt och kikar i butiker och andas in atmosfären

innan vi avslutar för dagen.

Dag 8

Tokyo



En dag för fria aktiviteter. Det finns en uppsjö av fantastiska saker

att göra i Tokyo. Här finns många fina museer, rolig arkitektur, fina

trädgårdar och temaparker för barn. På 45 minuters tågreseavstånd

ligger t.ex. Tokyo Disneyland. Om ni har något speciellt önskemål

tveka inte att fråga oss före avresan eller färdledaren under resans

gång.

Vi samlas på kvällen och äter avskedsmiddag tillsammans.

Dag 9

Tokyo

Dag 10

Hemresa 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.

Sofia Jernberg
Sofia är utbildad japanolog och har bott på flera platser i Japan under de senaste åren.

Hon har jobbat med att informera om svensk kultur i Japan, och nu informerar hon om

Japan för svenskar istället! Med breda intressen inom både traditionell och modern

japansk kultur finns det mycket att berätta.

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


Kontaktperson

Elin Ishihara
Reseproducent

Elin är halvjapanska och har varit i Japan oräkneliga gånger sedan barnsben

tillsammans med familjen, genom studier och arbete - och tröttnar aldrig! Har

kombinerat studier i Japan med arbete på en karaokebar, och på universitetet blev det

förutom journalistik också en Japaninriktning på Östasienlinjen. Halkade in i

resesvängen 2004, och på Världens Resor får Elin producera resor till favoritresmålet

som fortfarande är Japan. Kulturen, människorna, maten, kontrasterna, estetiken,

vänligheten… det finns mycket att älska med detta land! Elin producerar även resor till

bl.a. Indonesien, Nord- & Sydkorea och Frankrike.  

elin@varldensresor.se

mailto:elin@varldensresor.se

