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Tokyo , Japans huvudstad med ca  10 milj. innvånare, har ett fuktigt sub-
tropiskt klimat med heta, fuktiga somrar och milda vintrar. Stadens läge 
vid Stilla havet ger den ett mildare klimat än övriga länder på samma 
latitud. Den genomsnittliga nederbörden är 1380 mm per år, av vilket 
det mesta faller på sommaren. Vintrarna är relativt milda, snö är ovan-
ligt men något snöfall inträffar nästan varje år. Den lägsta medeltem-
peraturen är mellan 5 och 6 °C i januari och februari. Å andra sidan 
är somrarna varma (medel 26 °C, men ofta över 30 °C) och mycket 
fuktiga. Två årliga regnperioder (tsuyu) präglas av tyfoner som medför 
stora regnmängder och hårda vindar. Man har uppmätt vindar på nästan 
40 m/s och 70 mm regn på en timme.
Tokyo Skytree är ett TV-torn i Sumida, Tokyo, Japan. Tornet är världens 
näst högsta (efter Burj Khalifa) samt Japans högsta byggnadsverk, med 
en höjd på 634 meter. Konstruktionen påbörjades den 14 juli 2008 och 
stod färdig i mars 2011. Tokyo Skytree öppnades offentligt den 22 maj 
2012.
Okinawa värt ett besök. Ön i Stilla Havet där ett stort slag mellan Ame-
rika och Japan utkämpades und andra världskriget. 
Hiroshima känt för den första atombomen och dess förstörelse. 
Mt Fuji, Nara, Kyoto och en tur på Shinkasen är ett måste.

Japan- Soluppgångens land

Rundresa Japan 7 dagar   ( Hana) 

Okinawa (Hana)

JAPAN

Kategori: Lodge ***
Transport: Flyg - bil
Transport: Flyg - Bil
Start: Tokyo - Okinawa
Slut:   Okinawa- Tokyo

Dag 1 - Ankomst Tokyo, Japan

Transfer med egen bokad taxi till hotell Sunshine 
City Prince Hotel eller liknade

Dag 2 - Tokyo- Fuji-Hakone-Tokyo
Efter frukost  går turen med  charter buss  till Fuji 
san 5:e steg.. 
Fuji är Japans högsta berg 3776 m.ö.h. Är också 
ett heligt berg  dit många japaner välfärdar. 
Berget är uppdelat i 10 steg varav vi kommer till 
5:e.. Här har vi lunch, därefter vidare till Pirate 
Shipoch Onshi Pa i Hakone. Åter Tokyo, Midddag

 
Dag 3 - Tokyo 
Efter frukost tur med charter busstill  Edo Edo-
Tokyo Museum Tokyo - Asakusa Temple. Lunch. 
ImperialPalace- Tol´kyo Tower- Ginza. Middag 

Dag 4 - Tokyo - Kyoto
Efter frukost checkar ut från hotellet och tar en 
taxi till Tokyo Station och tar Shinkasen till Kyoto 
( 2,5 tim ;tågbiljetter inkulderade).,  Vid ankomst 
tar ni taxi till  New Miyako Hotel på egen hand. 
Frukost 

  

Dag 5 - Kyoto  (frukost, lunch, middag)
Staden är känd för all temple, kanske 5000 .Vi besöker Kiyomizu 
Temple och vidare till >Nijo Castle. Lunch, Kinkaju ( Golden Pavil-
lion) -Ryonji - Arashiyama(Bamboo Grove. Charter buss Middag

Dag 6 - Kyoto - Nara- Kyoto
Efter frukost tur  till Fushimi Inari Shrine - Sushi tillverkning med 
lunch och därefter till Todaiji, Kasuga Taisha , Nara Park, Vi kör ige-
nom Gion, Charter buss, middag.

Dag 7 - Avresa från  Kyoto, Japan
Efter frukost tar du en taxi ut till Kyoto Staion och tar tåget till Osaka 
och där flyget hem.

    Pris från: 24.300:–
Flyg från Skandinavien tillkommer

Avresor med start i Japan 2019 
14 april; 12 och 26 maj; 9 och 23 juni; 28 juli; 18 aug; 

Dag 1 - Flyg till Okinawa

Heldags Sightseeing med bil. Besöker Manzamo klippan 
med bedårande utsikt över havet. Churaumi Aquarium 
och Okinawa Fruit Land

Dag 2 -  Snorkling och bad

Dag 3 - Okinawa rundtur
Ryukyu Village – Utforska kulturen på Okinawa

Dag 4 - Okinawa rundtur 
Shurijo Castle World Heritage – kungligt palats 
under Ryukyu kungadöme  
Kokusai-dori –  huvudgatan med shopping 
och souvenirer

  

Kategori: **** Helpension
Transport: Minibuss & båt
Start: Tokyo
Slut: Kyoto


