
 
 

Japan-Soloppgangens land 

 10. – 23. September 2017 

Bli med på reisen og opplev:  

 Pulserende storbyliv  – Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima 

 Fantastisk natur  – Nasjonalparken Hakone, Mount Fuji 

 Historie - kulturperler på Unescos verdensarvliste 

 Verdens raskeste tog  - Shinkansen 

 Overnatte på tradisjonelt vis – ryokan  

Sammen med godt reisefølge  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Flag_of_Japan.svg


 
 

Japan - det nyeste av det nye og det eldste av det gamle.  
 
Fra det moderne Osaka får du oppleve en sterk og gripende 

dagstur til Hiroshima.  Kyoto viser oss hjerte og sjel av det 

tradisjonelle og kulturelle Japan med utallige vakre buddhist-

templer og shinto-helligdommer samt hager og parker til 

perfeksjon. Tokyo er diger, frenetisk og pulserende, men 

utenfor bylivet finnes tid til å puste ut. I nasjonalparken 

Hakone roer tempoet seg med elver og vakker natur. Vi får - 

hvis vi er heldige -  oppleve synet av det perfekt symmetriske 

Mount Fuji. Vi får overnatte i en tradisjonell ryokan og mulighet til å bade i varme kilder. 

Mellom byene busser vi, men tester også ut Japans effektive og berømte 

høyhastighetstog, Shinkansen som regnes som verdens fremste.  

 

Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole gir deg mer. 

Hos oss står læring, trivsel og trygghet i fokus. Vi ønsker å skape en ramme rundt våre 

reiser som gir hver enkelt deltaker en følelse av tilhørighet. Selv om du reiser alene, er du 

aldri alene sammen med oss - dersom du ikke selv ønsker det.  

 

Når vi arrangerer kurs der reise er en del av opplegget, krever regelverket til 

Folkehøgskolesystemet som vi arbeider etter, «at kurset settes inn i en pedagogisk 

sammenheng», og at det skal gjennomføres samlinger før og etter reisen.  
 

Samlingen før reisen arrangeres dagen (e) rett før avreise. Vi krever ikke oppmøte på 

Sømna, men de som har reist med oss tidligere, vet hvor verdifulle forkursene er. Man 

blir kjent, og får en forsmak på det man skal oppleve. Vi leier inn forelesere som gir 

interessant og nyttig kunnskap om reisemålet, og skolens reiseledere går gjennom 

praktiske forhold. Måltider og hygge står også i fokus på forkursene, og besøket på 

Hildurs Urterarium er det bare å glede seg til!  

 

Ettersamlingen arrangeres ei tid etter reisen, og vil normalt vare én dag. Felles lunsj og 

middag er inkludert i totalprisen. Eget program sendes ut ei tid etter hjemkomst. Vi 

møtes da for å evaluere, se bilder og oppsummere reisen vi har vært på sammen. Det er 

alltid hyggelig å kunne møtes igjen og dele minner etter gode felles opplevelser. 



 
 

Dagsprogram 

Dag 1, søndag 10. september  
Oppmøte på Nordnorsk Pensjonistskole utover dagen. (L.M) 
12.00     Oppstart på rom 107 
13.00     Lunsj  
14.00 - 17.45  Forkurs inkludert kaffepause 
18.15     Bussavgang til Hildurs 
19.00     Treretters gourmetmiddag på Hildurs Urterarium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dag 2, mandag 11. september Forkurs og buss til Værnes. (F, L) 
08.00  Frokost 
09.00  Forkurs fortsetter 
12.45  Lunsj 
13.30  Bussavgang til Værnes 
 
Dag 3, tirsdag 12. september: Flyreise Norge – Japan med KLM  
06.15   Avreise fra Værnes.  
08.30   Ankomst Amsterdam 
14.40   Avreise fra Amsterdam. Flytid ca 11 timer. 
 

Dag 4, onsdag 13. september 08.55 + 1   Ankomst Osaka.  

Vi møter vår guide på flyplassen. Før vi drar til hotellet og sjekker inn, får vi vårt første 

måltid i Japan. Osaka er Japans nest største by, moderne, kjent for kulinarisk brilliants på 

matsiden og innbyggerne er kjent for sin gode humor. Det er urbant, shopping- og 

forbrukersentrert, og et bevis på landets økonomiske vellykkethet. Felles middag om 

kvelden. (L, M) 

 



 
 

Dag 5, torsdag 14. september Dagstur til 

Hiroshima.  

Bare 1,5 time unna Osaka med Shinkansen ligger 

Hiroshima. I dag er det en blomstrende og levende 

by, kjent blant matelskere for utsøkte retter. Ingen 

vil noensinne glemme Hiroshima og det som 

skjedde der 6. august 1945. Det er et beksvart 

kapittel i vår historie. Vi tar turen for å se og for ikke 

å glemme, og for å ære de som ble ofre for den første 

atombombe som ble brukt i krigføring. Skallet av kirken er en 

av de få bygningene som står igjen. Videre nedover langs 

elven finnes Peace Memorial Park der flammen alltid vil lyse 

inntil det ikke er flere atomvåpen igjen i verden. Hiroshima 

National Peace Memorial Hall til ære for ofrene, ble tegnet 

av den prisvinnende arkitekten Kenzo Tange. Veggene føles 

beskyttende og vannet skal lindre ofrenes smerte. Peace 

Memorial Museum ærer den enkeltes historie. Fire måneder 

etter atombomben ble sprengt, var rundt 166 000 døde. (F,L) 

 

Dag 4, fredag 15. september Bli kjent med Osaka  

Moderne, travel og pulserende – med mange 

severdigheter! The Kita i nord har museer og 

andre landemerker, mens Minami i sør er et 

supert sted for å se på folk i Amerikamura. 

Elektronikk kjøpes i Den-Den, og best på 

natteliv er Dotomburi.  Osaka Aquarium er 

Japans største og beste. Man kan se en 

forestilling av tradisjonelt dukketeater, 

Bunraku eller hva med USJ -  landets egen 

Universal Studios temapark? 

I dag skal vi se nærmere på et av de største landemerkene i Osaka, Aerial Garden  

Observatory og Umeda Sky Building. Dette er to 40-etasjes bygninger med felles 

plattform der byggene møtes i høyden. Utsikten er upåklagelig! Lunsj underveis.  



 
 

 

Om ettermiddagen besøker vi Osaka Castle. Det ble 

bygget på 1500-tallet av 100 000 arbeidere etter ordre 

fra Toyotomi Hideyoshi, etter at det lyktes han å samle 

Japan. Det har blitt ødelagt flere ganger, og i sin 

nåværende form har det stått siden oppbygningen i 

1931. Det har blitt renovert tilbake til sin opprinnelige 

struktur i senere tid. Deretter tar vi et avslappende, lite 

elvecruise for å se omgivelsene fra annet hold og for å 

slappe av og kose oss på tur.  
 

 

 

 

Felles middag om kvelden. (F, L, M) 

 

 

Dag 5, lørdag 16. september Osaka–Kyoto  

Etter frokost busser vi til Kyoto. Vi får oppleve miksen 

mellom gammelt tradisjonsrikt og det nye moderne. Vi ser 

oss litt rundt i Kyoto før vi drar til hotellet. Vi ser bl.a Nijo 

slott som er kjent for sine nydelige utsmykninger og gulvet 

med innlagt knirking for å varsle uønskede besøk.  

 

Etter en liten 

pause for en 

matbit, 

fortsetter vi å 

se oss om i Kyoto. Kyoto har hele 17 ulike 

steder som har en plass på UNESCOs 

prestisjefylte verdensarvliste for bevaring av 

kultur- og naturperler. Et av disse er et 

buddhist-tempel, Kiyo-mizu dera, som oversettes med «det rene vannets tempel». Inne 

renner det en liten foss, derav navnet. Det er særdeles mange flotte byggverk i byen. 

Sølvpaviljongen i Kyoto er et zen-tempel. Zen er en retning innenfor buddhismen der det 

legges stor vekt på meditasjon for å oppnå innsikt og oppvåkning. Her finner vi også en sti 

som kalles «filosofenes sti», en hyggelig rusletur langs kanalen. Den gylne paviljongen er 

også et zen-tempel. Som navnet tilsier, er de to øverste etasjene av templet gylne -  

dekket av bladgull. Felles middag om kvelden. (F, L, M)    



 
 

Dag 6, søndag 17. september Kyoto–Nara–Kyoto  

Vi fortsetter vår rundtur i Kyoto før vi om 

ettermiddagen reiser videre til Nara. Her er en stor 

offentlig park med et gammelt te-hus, kafeer og flott 

beliggenhet ved foten av Mount Wakakusa. De lokale  

«innbyggerne»  er Sika-hjorten. Disse rødbrune dyrene 

med hvite flekker, er overalt i parken. Noen gresser og 

tar livet med ro mens andre er mer opptatt av de 

besøkendes niste eller innkjøpte snacks… I parken finnes Todajiji-tempelet som huser en 

enorm bronsestatue av Buddha. Tempelets hovedbygning sies å være den største laget 

av tre i hele verden. Det sier mye, da denne faktisk har blitt bygget opp igjen etter 

ødeleggelser – og da bare i 2/3 av den opprinnelige størrelsen. Etter endt besøk, går 

turen tilbake til Kyoto. (F,L)   

 

Dag 7, mandag 18. september Kyoto – dag til egen disposisjon  

Dagen er fri til å gjøre det du har lyst til, reiseleder gir forslag. (F) 

 

Dag 8, tirsdag 19. september Kyoto–Hakone, overnatting i ryokan   

I dag går turen ut av byen for å oppleve naturen og frisk luft. Nasjonalparken Hakone 

består av mange små landsbyer som linkes sammen i det bratte terrenget av taubaner, 

busser og en fjell-jernbane. Her finnes også flere varme kilder, noe som parken er spesielt 

kjent for. I natt skal vi overnatte på en ryokan, et overnattingssted fra Edo-perioden (fra 

1603-1868) for de reisende. Disse er kjent for sine 

offentlige bad «sento» og kvaliteten på de sunne 

måltidene som serveres. Rommene er innredet på 

tradisjonelt vis med stråmatte (tatami) og gulvputer 

(zabuton). Her er varme kilder og vi får muligheten 

for å senke et trett legeme ned i velgjørende vann. 

Alt vi trenger til dette finnes på vårt ryokan.   

Fuji er selve symbolet på Japan der det troner stolt til 

værs (3776 moh). Fuji regnes som ganske sky, og 

været varierer veldig rundt denne kjempen. Vi tar 

taubanen til Mount Owakudani for å få god utsikt 

mot berømtheten. Vi får får samtidig med oss det vulkanske landskapet. Det blir også en 

tur på den nydelige Ashi-elven. Middag om kvelden på ryokan. (F/L/M) 



 
 

Dag 9, onsdag 20. september Hakone – Kamakura – Tokyo  

Vi reiser i dag videre til kjempen Tokyo. Først tar vi turen 

innom Kamakura som ligger utenfor Tokyo. Dette var landets 

første føydale hovedstad og byr på massevis av vakre templer. 

Når vi ankommer Tokyo, sjekker vi inn på hotellet og spiser 

felles middag om kvelden. (F, L, M) 

 

Dag 10, torsdag 21. september Tokyo  

Tokyo er så mye. I dag skal vi se litt av denne enorme byen. Vi 

tar buss rundt for å få oversikten, og kommer selvsagt også til å 

ta beina fatt. Det er til fots vi kjenner pulsen 

og stemningen i byen, det er slik vi får med 

oss tempoet og energien, trafikken, tusenvis 

av fotgjengere og gateliv. Tokyo er diger, 

frenetisk og pulserende. Den moderne 

forbrukermentalitetens travle energi mikses 

allikevel med det tradisjonelle og åndelige. 

Det er hektisk, men allikevel balansert. 

 

TokyoTower, 

byens høyreiste tårn rager over 300 m. til værs. Det er 

oppført i rødt og hvitt og inspirert av Eiffel-tårnet. Fra 

tårnet kan man skue utover storbyen vi skal bli bedre 

kjent med de neste par dagene. Noen av 

severdighetene: Zojo-ji tempelet, et buddhist-tempel 

opprinnelig bygget på 1300-tallet samt Shiba-parken.  

 

Litt ro finner vi 

i Hama-rikyu 

parken, Tokyos 

grønne lunge, 

omgitt av alle skyskraperne. Sensoji, Japans eldste 

tempel, fra år 645, er også det mest fargerike. 

 



 
 

Vi kan ta en båttur langs Sumida-elven og få et flott overblikk over Tokyo fra 

Metropolitan Government-bygningen. I tillegg lærer vi mer om shinto, japanernes 

opprinnelige religion. Shinto er knyttet til helligdommer og hellige steder i naturen. 

Skapelsesberetningen, som er nedskrevet i den hellige skriften, Kojiki, er den myten 

japansk historie er bygget på. Meiji Shrine er et av mange slike hellige steder.  

 

Kontrastene er enorme i en slik storby. Det får vi et fargerikt, spennende bevis på når vi 

kommer til bydelen Harajuku. Gatemote får her en annen betydning: Farger, frisyrer, 

klesdrakter – her ser vi garantert noe vi ikke har sett før. Felles middag om kvelden.  

(F, M) 

 

Dag 11, fredag 22. september Tokyo  

Dagen til egen disposisjon. Reiseleder gir forslag til ulike aktiviteter – sightseeing, 

shopping eller begge deler. (F) 

 

Dag 12, lørdag 23. september Tokyo–Oslo-Trondheim (F)  

Etter frokost er det avreise til Narita flyplass utenfor Tokyo. KLM flyr 

oss først til Amsterdam med avreise fra Narita om formiddagen. 

Etter et flybytte og mellomlanding, beregner vi å lande på 

Trondheim Lufthavn om kvelden samme dag, lokal tid.  

Flytider: 

KL  862  NRTAMS  10:30  15:10  

KL1177  AMSTRD  20:45  22:50 

 

Hjemreise på egen hånd, eller overnatting på Radisson Blu Værnes med buss til Sømna 

24. september om det blir nok påmelding. 



 
 

Kostnader 
Pris pr. pers i dobbeltrom: kr. 40 627,- 
 

Prisen inkluderer:   

 Forkurs på skolen inkl. overnatting m / hel pensjon, transport og 3-retters middag 

på Hildurs Urterarium  

 Busstransport Sømna – Værnes 11. september 

 Overnatting i dbl.rom på Radisson Blu Værnes 11. – 12. september 

 Fly Trondheim-Oslo - Amsterdam - Osaka/Tokyo – Amsterdam –Trondheim 

 Flyskatter (Kan bli endret) 

 Tog Osaka–Hiroshima tur/retur  

 Ti netter på hotell med frokost i Japan 

 Sju lunsjer og seks middager Japan 

 Lokal transport, utflukter, sightseeing inkl. inngangsbilletter iht. program 

 Engelsktalende guide på utfluktene 

 Tips til lokale guider og sjåfør 

 To reiseledere fra NNPS 

 

Prisen inkluderer ikke:  

 Drikkevarer  

 Avbestillings- og reiseforsikring 

 Tillegg for enkeltrom: Japan kr. 5 250,-  Værnes: kr 700,- 

 Eventuell transport fra Værnes til Sømna 24. september 

 Eventuell overnatting på Værnes 23. september 

 

Påmelding og betingelser 
 

1 Påmelding 

Fyll ut og send inn påmeldingsskjema bakerst i dette programmet, eller bruk skjema på 

nettsiden vår. Man er ikke sikret plass før dette skjema er mottatt av NNPS. Navnet må 

skrives nøyaktig slik det står i passet.  Legg ved eller send inn kopi av passet. Påse at 

passet er gyldig minst 6 måneder etter hjemreise. 



 
 

2 Påmeldingsfrist 

Alle påmeldinger må være NNPS i hende innen 22. mai 2017.  

Det anbefales alltid å melde seg på i god tid. Slik bidrar man til å sikre nok deltakere til at 

turen kan gjennomføres.  

 

3 Depositum og betaling  

Depositum (kr. 2 500,-) faktureres når påmeldingsfristen har gått ut. Ca. 8 uker før 

avreise får deltakerne tilsendt sluttfaktura. På sluttfakturaen trekkes det innbetalte 

depositumsbeløpet fra. Evt. tillegg, eks. døgn under forkurset, eller annet faktureres etter 

hjemkomst. NNPS har ikke betalingsavtaler som muliggjør betaling med kredittkort.   

 

4 Forsikring 

Alle reisende anbefales å tegne både avbestillings- og reiseforsikring. Den reisende er selv 

ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap 

dersom du er usikker. 

 

5 Avlysning eller utsettelse av turen 

En gruppetur med færre enn 20 påmeldte kan avlyses av NNPS. Det samme kan skje hvis 

andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. Påmeldte får da tilbake 

innbetalte penger. Avlysning eller utsettelse av turen skal varsles i personlig brev direkte 

til deltakerne.   

Dette skal skje snarest mulig og senest to uker før avreise. 

 

6 Avbestilling ved Force Majeure 

Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de 

siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige 

smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig 

grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Slik 

avbestilling betinger at Utenriksdepartementets i sine reiseråd advarer mot å reise til 

det/de aktuelle reisemål. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt 

beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten 

som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling. 

 

 

 



 
 

7  Avbestilling mot gebyr 

Ved avbestilling av andre grunner enn force majeure, gjelder slike avbestillingsregler: 

 Inntil 105 dager før avreise: administrasjonsgebyr kr. 750,-. 

 Fra 105 til 65 dager før avreise: Gebyr likt (innbetalt) depositum kr. 2.500. 

 Fra 64 til 35 dager før avreise: 50 % av reisens pris. 

 Mindre enn 35 dager før avreise: reisens pris i sin helhet. 

Dersom en reisende uteblir ved avreise, eller er forhindret fra å reise p.g.a. manglende 

billetter, pass eller andre dokumenter, betales reisen i sin helhet. 

 

8 Endring av pris 

Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og 

transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi selv ikke er herre over. NNPS 

forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer. Reisen 

selges som en hel «pakke», og det vil ikke være mulig å refundere de delene av pakken 

som eventuelt ikke benyttes.  

 

9 Ved evt. endring av reiserute 

Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det tas 

forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på nettsiden. Vesentlige endringer som 

skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser som 

streik, stengte veier, vær- og lokale forhold kan føre til programendringer på en 

gruppereise. NNPS forbeholder seg i slike tilfeller retten til å endre programmet i 

samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår. 

 

10 Bistandsbehov 

Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. 

Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding. 

 

11 Opptreden 

Den enkelte deltaker må ikke opptre slik at det er til sjenanse 

for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for 

arrangøren. NNPS har rett til å avvise en reisende hvis disse kravene ikke oppfylles. De 

økonomiske konsekvenser er da den reisendes eget ansvar. 

 

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 



 
 

Praktiske opplysninger 
 

Litteraturliste  

Her får dere reiseledernes tips til dem som ønsker å lese seg litt opp litt før avreise. 

Reiseleder Sigrid kan varmt anbefale bøkene til den Japanske forfatteren Haruki 

Murakami! Favorittene er Kafka på stranden og Trekkoppfuglen. Ellers kan vi nevne 

 Vinduer mot Japan (perspektiver på samfunn, kultur og språk) 

 Japans historie (fra jegersamfunn til økonomisk supermakt) av Arne Kalland 

Utflukter 

Utfluktene på turen er lagt til rette for personer med normal bevegelighet og kondisjon. 

Dersom det er mulig legger vi til rette for deltagere som måtte ha fysiske begrensninger. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom dette er aktuelt. 

 

Klima og tidssone 

Japan har et temperert monsunklima, med tydelige skiller i nedbør og temperatur 

mellom årstidene. Nord i landet er det kalde, forblåste vintre, mens det i de sørlige 

delene er nærmest tropisk klima.  I september kan vi regne med temperaturer rundt 25 

grader, og det er sannsynlighet for litt fuktig vær. - 8 timer vintertid, -7 timer sommertid. 

 

Pass og visum  

Norske borgere får utstedt turistvisum på inntil 90 dager ved ankomst til japanske 

flyplasser. Vi anbefaler å ta med en kopi av passet og oppbevare disse atskilt fra 

hverandre. Hvis du ikke er norsk statsborger, må du selv sjekke med myndighetene i ditt 

hjemland om du trenger visum til Japan. 

 

Vaksiner og medisiner 

Folkehelseinstituttet gir offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til 

nordmenn ved reiser i utlandet. Ta med bekreftelse fra legen på reseptbelagte legemidler 

du bruker. Bekreftelsen bør være på engelsk. Medisiner bør oppbevares i 

originalemballasjen. Ta kontakt med din lokale helsestasjon i god tid før avreise for råd og 

veiledning om vaksiner og medisiner. 

 

 

 



 
 

Telefoni og strøm 

Nyere norske mobiltelefoner kan som regel brukes i Japan, men de kan være forskjeller 

mellom operatører og nettverk. Om du er avhengig av mobiltelefon, bør du sjekke med 

operatør før avreise. Det er muligheter for å leie en japansk telefon eller kjøpe japansk 

simkort på sentrale flyplasser, men dette kan være vanskelig å få tak i etter du har forlatt 

flyplassen. SMS kan være ustabilt i Japan, særlig på tvers av operatører. Nasjonal 

telefonkode er +81. Den første nullen i telefonnummeret må fjernes om man ringer fra 

utlandet Nødtelefoner:110 (politi), 119 (brann/ambulanse).  

Strøm: 110V/50 og 60 amp.  

 

Penger 

Myntenhet er japanske yen (JPY). Japan er fortsatt et utpreget kontantsamfunn og 

kontant betaling med japanske yen foretrekkes mange steder. Kredittkort kan stort sett 

brukes til betaling på hotell, restaurant og i større butikker. Visa og Master Card er bredt 

akseptert.  Mange japanske minibanker aksepterer ikke utenlandske kort. De fleste 

norske kort kan brukes på minibanker som tilhører Prestia/Citibank, postkontorer eller 

7/Eleven.  

 

Tips  

I Japan gir man ikke drikkepenger. Ofte vil en japaner bli forlegen hvis man forsøker å 

"tippe" ham. På hotell og eksklusive restauranter føres 10-20 prosent på regningen som 

service. 

 

Litt om Japansk kultur 

Med få unntak er japanere høflige, vennlige og ikke minst tålmodige. Selv om kulturen er 

annerledes, vil de fleste utlendinger kunne greie seg svært bra ved å opptre på en 

hyggelig, oppmerksom og ikke for fremfusende måte. Japanere er svært opptatt av ikke å 

forstyrre sine medreisende og snakker derfor ikke i mobiltelefon på offentlig transport. 

Det anses også som dårlige manerer å spise på offentlig transport eller på gaten. 

 

De fleste japanere har lært engelsk på skolen, men mange har problemer med språket. 

Snakk sakte og bruk få ord. Det kan hjelpe å skrive ned spørsmålet på papir – japansk har 

mange engelske låneord, men med distinkt japansk uttale. Fingerspråk fungerer ofte. Det 

kan være lurt å lære noen enkle ord på japansk og en oversettelses-app til mobilen kan 

være nyttig. 



 
 

Det er generelt lov å røyke på restauranter og utesteder i Japan, men avhengig av stedet 

kan det være egne røykeavdelinger eller forbud. Utendørs er det som regel spesifiserte 

røykesteder, og røyking på åpen gate bør unngås – spesielt rett foran togstasjoner og 

andre steder der mange mennesker passerer. En generell regel er at det er lov til å røyke 

der det er askebeger. 

 

Det er generelt meget høy standard og rent på japanske offentlige toalett, og de fleste 

steder finner du vestlige toaletter. Mange steder er det imidlertid fortsatt vanlig med 

«squat»-toaletter der man må sitte på huk. Ta med papir og våtservietter! 

 

Japansk mat er mye mer enn sushi og 

grønn te! 

I de seneste år har japansk mat blitt mer 

og mer populært i Norge. Veldig mange 

har fått øynene opp for sushi, grønn te, 

edamame-bønner og miso suppe. Men 

det er kun toppen av isfjellet! Japansk mat 

er ikke bare velsmakende, den er også 

sunn og veldig variert. Mye å glede seg til! 

Vann fra kran drikkes, men det smakes at 

klorinnholdet er høyt.  

 

 

Til slutt: Japanerne har en gammel og storslått hagetradisjon, 

som er inspirert av både klassisk kinesisk filosofi, buddhisme og 

japanernes egen religion, Shinto. Japans vakre hager er verdt å 

reise til. Noen har sagt at «når du betrakter en japansk hage 

kommer det helt automatisk en stor følelse av fred og lykke - 

den originale mindfulness.»  En vakker tanke, ikke sant? 

 

 

 

     Vi ønsker deg velkommen til lærerike og  

  spennende dager i kontrastfylte  Japan  

    



 
 

P Å M E L D I N G S S K J E M A  

Japan - Soloppgangens land  10. – 23. september 2017 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

  

Jeg ankommer Sømna: 9. september     10. september   
 

Jeg ønsker Enkeltrom     Dobbeltrom         
 

Radisson Blu Hotell Værnes, natt til 12. september Enkelt-   Dobbeltrom        
 

I Japan ønsker jeg Enkeltrom      Dobbeltrom         
 

Radisson Blu Hotell Værnes, natt til 24. september Enkelt-   Dobbeltrom         

Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:   
  

       Jeg har behov for busstransport fra Værnes til Sømna 24. september 
 

        Jeg planlegger å komme meg hjem 23. september og forlater gruppen da. 
 
 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a.  

 

 
 

 

 

 
 

Dato/underskrift: 
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