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Præsentationen Eksempler fra individuelle ferierejser i Japan

Forslag til Japan-rejseovervejelser

Turistråd /erfaringer



Rejser i Japan :
- Kendte steder på Honshu
- Vest Honshu & Kyushu
- Hokkaido
- Tokyo rejser - i arbejdssammenhæng

Opstået behov for hyppige ferierejser….
- Efterårsrejser Honshu & Kyushu
- Forårsrejser Honshu & Kyushu
- Kyoto rejser (+ omegn)
- Tokyo omegn



Rejser rundt i Japan - kendte steder på Honshu

1. Japan-tur: JR-tog pas, program & hotel-
bookninger (via rejsebureau) hjemmefra 

Stor gavn af folder: 
”Your Guide to JAPAN”, 
modtaget ved besøg på det 
japanske turistbureau  i Frankfurt.



Rejser rundt i Japan - Vest Honshu & Kyushu 

2. Japan-tur: 
Togrejse både på Sanin- & Seto-Inland Sea-kysten
JR-tog pas og få overnatninger bestilt hjemmefra.
Information om festivals og kultur-begivenheder, plan om at rejse 
efter sakura-blomstring mellem Kyoto og et sted på Kyushu. 

*** worth a trip
**  worth a long detour

*  worth a short detour



Rejser rundt i Japan - Hokkaido

3. Japan-tur i september - oktober
Fly til/fra Sapporo. 1. hotel bestilt, telt med, 
indstillet på vandrehjemsovernatninger og bustransport.
Information om festivals, steder relateret til Ainu-folket
og naturoplevelser i området – vandreruter og dyreliv.

Sapporo-Jyozankei Onsen-
Lake Toya-Teninkyo Gorge-
Daisetsuzan NP med Asahidake, Kurodake
og Sounkyo-Asahikawa-Abashiri NP-
Shiretoko NP-Akan NP med Mt.Meakan-
Lake Akan-Kushiro-Tomakomai-Sapporo

Studier af busplaner tog lang tid og en 
del ventetid – ok, men lejebil er en 
overvejelse værd om mindre vandring 
og ønsker om ekstra stop på vejen.

Fremragende destination, om fokus på natur & vandring



Rejser til Tokyo 
- Byen, der får New York til at fremstå ”mindre ekstraordinær”

Fly til/fra Narita Airport

Hotel bestilt i relevant område af storbyen.

Offentlig transport er god (subway/tog), men 
tager tid.  I myldretiden står man ofte tæt, så kort 
i lommen ikke kan tages op undervejs!

Fantastiske oplevelser året rundt, fx:
Febr/marts: pigernes dag, plum-festival
Maj: Haver, parker, 
Juni: Meiji Jingu med iris-blomstring
Sommer: Fyrværkeri, afstikker til bjergene
Sept/Okt.: Mt.Fuji fra Saitama højhus.
Nov.: Krysantemum-udstillinger, afstikkere: Hakone, 
Izu-peninsula, Mt.Takao, 
………….  



Tokyo
• De ekstremt mange aktiviteter

• De mange bydele – nyt & gammelt

• ”Landsbyerne” i byen, de grønne områder

• Daimyo-haverne

• Museerne

• Forlystelsesliv, gastronomi, ….

• Shopping

• Bl.a. Kamakura, Yokohama & Kawagoe nær ved

• ……….





Rejser til Kyoto – Byen vi aldrig bliver ”færdige med”
Fly til/fra Kansai Airport, fx Koya-san besøg på vej til/fra 
Kyoto, alt. Nagoya Airport, fx Tokoname & Ise på vej til Kyoto

Forår & Efterår behageligt klima.

• Marts-April: Sakura
Eksakt tidspunkt varierer fra år til år 
– check prognoserne.

• Nov.-Dec.: Kraftige efterårsfarver
• Nov.: Begyndende efterårsfarver
• Okt.: grønt og frodigt

www.kvg-kyoto.com



Kyoto
Mange fantastiske bygninger, traditionelle haver - dog er ikke alt smukt – så udvælg område pr. 
dag/halv-dag

• Berømte haver, fredfyldte haver og tempelområder, mindre kendte (og mindre besøgte) haver

• Overvej de 4 kejserhaver: Katsura Rikyu; Kejserhaverne ved Sento & Omiya Palace;  Shugakuin

• Overvej moshaven Saihō-ji (Kokedera) – forhåndstilmelding

• Samlinger med templernes berømte ejendele – evt. særåbninger, der også åbner haver

• Museer om traditionelle håndværk og bl.a. te-skåle, -kedler, okashi (japansk konfekt)

• Store og små festivaler – i december bl.a. madmesse. Antikmarkeder: 21, 25 & 1.søndag

• Te-cafeer – nogle med mindre terum eller fremstilling af okashi

• Spis på restaurant med udsigt til japansk have, fx Kyoto Heian Hotel, Ganko Sushi (NIWA 2016/2)

• Check månedens ”Kyoto visitor’s guide”, Kyoto turistbureau’s lister over events, www’s….



Udsigt over Kyoto fra Shogunzuka Seiryuden



Rejseovervejelser 
– Japan byder på næsten alt!

• Natur 
• Natur og kultur
• ”Det oprindelige Japan”
• Festivals & folkeliv
• Mad
• Haver & templer med haver
• Museer – verdensførende henholdsvis japanske specialområder
• Tokyo – de mange bydele, der i den grad begejstrer
• Kyoto – mange fantastiske traditionelle bygninger og haver og traditioner
• Nara og omegn – mange traditionelle bygninger og haver og traditioner

Samtidig Sakura & Momiji, Obara (nær Nagoya) 5. dec. 



Natur
• Overvej ”de 3 berømte specielt seværdige 

steder*”

• Mount Fuji 

• De uvejsomme japanske alper

• Hokkaido bl.a. traner, bjørne,…

• Fyrretræs-øer

• Kløfter og vandfald

• Vulkanske områder

• Kamelia-skove

• Ekstra ordinære oplevelser, fx sakura-blomstring 
samtidig med acer i efterårsfarver 

• Yudanaka Onsen med sne-aber

• …

*Amanohashidate; Miyajima; Matsushima





















Natur og kultur
• Haver som ideal billede af naturen

• Integration af kunst/religion og natur
• Kimono med blomster-design
• Bryllupsfejring i traditionel have
• Te-ceremoni i traditionel have
• Vandreruter med buddhistiske oprindelse
• Shinto-porte på naturskønne steder
• … 

• Beundring og tilpasning af årstidens skiften i alt

• Æstetikken med natur materialer 

• Bonsai, ikebana & suiseki

• Kulturlandskaber – traditionelle bygninger og rismarker

• Skovbadning

• Onsen – rotemburo med naturkig

• Kitayamas daisugi-træer til tokonomastolper

• Traditionelle håndværk der holdes i hævd

• Kunsthåndværk – lak, keramik, træbearbejdning, …

• …













”Det oprindelige Japan” 

Tydeligt ude på landet / udvalgte byer
Supplér besøg i Tokyo, Kyoto & Nara med 
fx. besøg i:
• Takayama
• Shirakawa-go
• Samurai-kvarterer i Kanazawa
• Hagi, Sanin-kysten
• Kiso-dalen: Magome to Tsumago
• Kawagoe
• Chiran, Kyushu
• Mount Koya

















Festivaller & folkeliv

Matsuri (festival) variationen er enorm:

• Historiske optog 

• Yabusame (bueskydning til hest)

• Shinto begivenheder

• Ildfestival

• Sakura-beundring

• Aino-kultur

• ….

Traditionel japansk optræden – evt. som del i festival:

• Noh

• Kabuki

• Bunraku (Dukke-teater)

• Geisha danseopvisning

• Gøgler-optræden
Antik-markeder

Overvej at rejse efter festivaler og traditionel optræden



































Mad - Japansk mad er sushi og meget meget mere

Kaiseki til Fast food 



Haver & templer med haver
Udfordring at vælge mellem de mange haver – berømte og mindre kendte

- Fotos med oprindelse i havebøger og på nettet kan være til hjælp

- Følg havearkitekter du foretrækker

- Vælg ud fra tidsperiode og havetype

- Overvej besøg i ”de 3 store landskabshaver*”

- Haver, der anses for at være specielt seværdige på aktuel årstid

- Haver med planter specielt seværdige på aktuel årstid

- Prioriter have- og tempelbesøg i Kyoto inkl. ekstraordinære åbninger

- Inspiration fra Journal of Japanese Gardening (Sukiya-Living)’s public 
garden rangliste – nyeste fra 2021 (omtalt i NIWA 2022/3)

- Afsæt tid til at se på privathaver

- Artikler i NIWA 

Kenroku-en, Kanazawa     
Koraku-en, Okayama
Kairaku-en, Mito
Eller tilsvarende parker:
• Ritsurin-en, Takamatsu
• Suizenji, Kumamoto
• Genkyu-en, Hikone

*



NIWA artikler om ”Haver i Japan”
Japans ”Tre store haver” (Kenroku-en, Koraku-en, Kairaku-en) 2022/3
Katsura Rikyu – en ekstraordinær vandringshave 2021/2
Et besøg til Ryugon ryokan 2019/2
Murin-an. Udviklingsstrategi hhv Naturlig skønhed i Kyoto 2019/4&/3;2018/3
Shuon-an (Ikkyu-ji) 2018/2
Koya-san 2017/3
Lafcadio Hearn’s have i Matsue 2015/2
Japanske Hotelhaver 2014/1
Sengan-en, Kagoshima 2012/4
Jojuin ved Kiyomizudera temple 2012/3
Kennin-ji Temple 2012/2
Samurihaver i Chiran 2012/2
Adachi Kunstmuseet, Yasugi, Shimane 2011/4
Tehaver i Japan 2011/3
Mirei Shigemori – en havearkitekt med format 2010/2
Kodai-ji – til både dag og aften 2010/1
Yuushien Garden 2009/4
Taizo-in Temple i Kyoto – en dag i drømmeland 2009/3
Ritsurin Park 2009/2
Moshaven i efterår – en fantastisk oplevelse 2009/1
→ See www.niwa.dk for tidligere artikler

http://www.niwa.dk/










































Museer

Mange ekstraordinære museer i høj international 
standard – om ”kapacitet” også til at tage dette ind!

Eksempler på kunstmuseer med fine japanske haver:

- Adachi Museum of Art, Yasugi, Shimane

- Nezu Institute of Fine Arts, Minato, Tokyo

Eksempler på museer i avanceret arkitektur:

- Miho Museum i Shigaraki’s bjerge Shiga

- Sagawa Art Museum, Moriyama, Shiga

Vær også opmærksom på frilandsmuseer 

& historiske byer:

- Shirakawa-go, Kawagoe, ….



Anbefales
- dog risiko for behov 
for flere Japan-rejser! 



Turistråd – Rail Pass hjemmefra



Turistråd / erfaringer
Prioritering er nødvendig – der er rigtig meget at se og mulighed for mange lag at ”dykke ned i”
• Megen information på nettet og oversættelsesfunktion forenkler planlægning

• Evt. Kansai el. Nagoya-lufthavne om Tokyo ikke indgår i besøget

• Køb togpas-vocher hjemmefra. Prisfordel og togrejser på tværs af landet går ofte gennem storslået natur med 
træbeklædte uvejsomme bjerge 

• Hotel/ryokan/minshuku bestilt hjemmefra i travle perioder, fx Kyoto i foråret

• JP style overnatning – prøv overnatning i traditionelle huse. Minshuku/Ryokan overnatning, evt. onsen (ind- og 
udendørs) på stedet, evt. servering af aftensmåltid på værelset

• Overnat specielle steder fx Miyajima – i stedet for færge retur for overnatning

• Spis på restaurant med haveudsigt – flere kan nydes i dagslys og i aftenbelysning

• Tænk årstid – klima, ume/sakura om foråret, efterårsfarver, ….  Prognoser for sakura henholdsvis momiji



Turistråd / erfaringer
• Planlæg også dage i gamle traditionelle byer med charmerende atmosfære og

velbevarede bygninger fra før 1945, fx Hagi, Kanazawa, Takayama og Kyoto

• Festivaler og optog er ofte en omvej værd 

• Tilpas også turen til markeder med antik, fødevarer, kunsthåndværk, mm

• Vær opmærksom på ikke kun stedets seværdigheder, men også lokale delikatesser

• Benyt mulighed for at opleve noh-, kabuki-, bunraku-optræden 

• Offentlig transport fungerer fint – endnu ikke behov for billeje

• Udtalt hensynsfuldhed. Vær tilbageholdende - ikke frembrusende

• Vær bevidst om håndtering af ting fx teskåle & pengesedler med ”front”

• Medtag to-sproget (japansk-engelsk) kort

• ”Google translate” o.lign. på telefonen ændrer meget – mindre afhængig 

af venlige engelsktalende personer på lokale turistkontorer

• Behageligt og trygt land at rejse i selv uden at kunne forstå japansk.

KORT SAGT: 
Fascinerende, privilegeret og nemt rejse i Japan også individuelt

Ikke kun i te-rummet er et buk væsentligt



Mindre vemodigt at rejse hjem med et kig til Fuji-san



Tak for opmærksomheden  - spørgsmål er velkomne


