
Försommar i Japan 
Rundresa och kryssning

Följ med på en härlig vårkryssning i Japan och Sydkorea.

Vi spenderar fem dagar i kejsarstaden Kyoto och världsmetropolen Tokyo innan 
vi stiger ombord vårt fartyg Diamond Princess på en 7 nätters segling från som 
angör flera stopp i södra Japan. Vi besöker även Busan i Sydkorea.

Ombord Diamond Princess kan ni slappna av och njuta av god mat, bra viner och 
allt som fartyget har att erbjuda. Personalen gör sitt yttersta för att ni ska känna er 
som hemma och på kvällarna bjuds det på underhållning och show i teatern.

DATUM
13 – 25 maj 2019 

PRIS PER PERSON, del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt  
57..900:-

Balkonghytt
59.900:-

Minisvit
65.900:-

Projektledare
Viktor Falk
viktor.falk@cluberiks.se
08-20 55 00

Tel: 08 – 20 55 00  
Besöksadress:
Saltmätargatan 8, Stockholm
T-bana Rådmansgatan

Postadress:
Box 45405, 104 31 Stockholm
Email: info@cluberiks.se
www.cluberiks.se

Japan & Sydkorea

Club Eriks noga utvalda upplevelser
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TILLÄGG
• Avbeställningsskydd från Gouda Reseförsäkringar 5 % av belopp som skyddas

• Reseförsäkring, tillägg på hemförsökringen ERV 1.300:- per person

• Enkeltillägg Minisvit: 26.000:-

• Enkeltillägg Balkonghytt: 21.000:-

• Enkeltillägg Utsideshytt: 18.000:-

I PRISET INGÅR
• Färdledning från Club Eriks är med under hela resan

• Flyg Stockholm/Göteborg/Köpenhamn – Tokyo / Osaka – Stockholm/Göteborg/
Köpenhamn inkl. alla idag kända skatter och avgifter

• 7 nätters kryssning, i vald hyttkategori, ombord Diamond Princess

• Helpension ombord

• Premier Dryckespaket ombord*

• Roomservice 24 h ombord

• Underhållning och en mängd aktiviteter ombord

• Hamnavgifter, skatter och dricks ombord

• 2 nätter på hotell i Tokyo inkl. Frukost

• 2 nätter på hotell 4* i Kyoto, del i dubbelrum, inkl. frukost

• Shinkansen mellan Tokyo & Kyoto

• 4 luncher och 3 middagar i Japan

• Transfers i Japan mellan flygplaster, hotell och hamn

• Guidade turer i Kyoto och Tokyo enligt program

• Dricks till lokalguider och busschaufförer i Japan

Försommar i Japan 
Rundresa och kryssning

Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella förändringar i program och pris som ligger utanför vår kontroll.

DATUM
13 – 25 maj 2019 

PRIS PER PERSON, del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Utsideshytt  
57..900:-

Balkonghytt
59.900:-

Minisvit
65.900:-

* I Premier dryckespaket ombord ingår vatten, läsk,  juice, kaffe, smoothies och 
ett stort urval av drinkar, sprit, vin och öl under hela kryssningen.



Försommar i Japan 
Rundresa och kryssning

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

13 maj  Arlanda - Helsingfors  14.35 - 16.35  1h 00

13 maj  Helsingfors - Tokyo  17.25 - 08.55  9h 30

25 maj  Osaka - Helsingfors  10.45 - 14.45  10h 00

25 maj  Helsingfors - Arlanda  16.00 - 16.00  1h 00

Om ni vill flyga från Köpenhamn eller Göteborg eller kanske uppgradera ert flyg till 

Business Class så hör av er till oss för mer information.

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG  

18 maj  Kobe, Japan  17.00

19 maj  Kochi, Japan 08.00  18.00

20 maj  Hiroshima, Japan 08.00 18.00

21 maj  Matsuyama, Japan 06.00 18.00

22 maj  Miyazaki, Japan 07.00 16.00

23 maj  Busan, Sydkorea 12.00 22.00

24 maj  Till havs genom Kanmon sund 

25 maj  Kobe, Japan 06.00



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 13 maj 
Avresa från Norden

Dag 2 • 14 maj  
Tokyo

När vi landat och gått igenom passkontrollerna möts vi av vår lokala representant. Vi tar oss 
in till stan och checkar in på hotellet där vi får lite tid att ”landa” på hotellet. Vi möts sedan 
i lobbyn för en tur till fots med guide i närheten av hotellet och avnjuter lättare lunch. På 
kvällen möts vi åter för gemensam middag på en japansk restaurang.

Dag 3 • 15 maj  
Tokyo

Efter frukost på hotellet ska vi ut på en heldagstur med lunch i Tokyo.
Tokyo betyder ”den östra huvudstaden”. Den västra och ursprungliga huvudstaden var 
Kyoto. Vi besöker en av stadens vackraste japanska parker, Rikugi-en, skapad på 1700-talet. 
Vi avnjuter en snabb lunch på en lokal restaurang. Därefter blir det en tur upp till toppen av 
Tokyo City Hall, stadshuset, varifrån man har en fantastisk utsikt.

Eftermiddagen ägnas åt Meiji Shrine, ett shinto-tempel, dedikerat till ett kejsarpar som dog 
i början av 1900-talet.Vi promenerar också från Harajuku Takeshita Street, där den japanska 
tonårskulturen har sin högborg, till Omotesando Hills shoppingcenter.

På kvällen möts vi åter för gemensam middag.

Vi lämnar Norden på eftermiddagen och flyger över natten till Tokyo i Japan.

Dag 4 • 16 maj 
Kyoto - Tokyo

Vi fortsätter resan på morgonen med det världskända snabbtåget Shinkansen till Kyoto som 
tar drygt 2 timmar och vi avnjuter lunch när vi kommer fram. Kyoto var Japans huvudstad före 
Tokyo, från 794 till 1868. Staden är mycket vackert belägen i bergen och är än i dag den stad 
där kejsaren kröns. Den är också en av landets stora vallfartsorter. I Kyoto finns mer än 1 600 
buddhist- och shintotempel bevarade; Staden skonades i stort från bombräder under andra 
världskriget. Kvällen är fri att spendera på egen hand i Kyoto.



Dag 5 •  17 maj  
Kyoto

Idag vaknar vi och avnjuter frukost innan vi beger oss ut på en heldagstur i Kyoto.

Kyoto var Japans huvudstad före Tokyo, från 794 till 1868. Staden är mycket vackert belägen 
i bergen och är än i dag den stad där kejsaren kröns. Den är också en av landets stora 
vallfartsorter. I Kyoto finns mer än 1 600 buddhist- och shintotempel bevarade; Staden 
skonades i stort från bombräder under andra världskriget.

Under turen äter vi gemensam lunch och på kvällen träffas vi igen för gemensam middag.

Dag 6 •  18 maj 
Kyoto-Kobe 
- Ombordstigning

Vi avnjuter hotellets frukost i lugbn och ro innan det är dags att åka ner till hamnen och vårt 
hem under de kommande dagarna, Diamond Princess. Ombord finns flera restauranger, 
barer, pooler, bibliotek, spa och gym. På kvällarna bjuds det på underhållning i teatern och 
på översta däck finns en bio utomhus under stjärnorna. Klockan 17.00 lättar vi ankar.

Dag 7 •  19 maj  
Kochi, Japan

Kochi är beläget på ön Shikoku i södra delen av Japan. Orten är berömd för sina fina 
surfingmöjligheter vid Katsurastranden. Tisdag till söndag är det alltid marknad i staden, den 
sträcker sig från Kochislottet och en kilometer bort där de säljer bland annat mat, kläder, träd 
och lokala specialiteter.

Dag 8 • 20 maj 
Hiroshima, Japan

Många associerar Hiroshima med atombombningen som staden utsattes för under andra 
världskriget. Idag är den mer känt som fredens stad och vid minnesmonumentet för de döda 
och skadade, från den 6 augusti 1945, finns en byggnad som bevarats i sitt förstörda skick 
sedan bombningen. Här finns även ett intressant fredsmuseum. Det vackra slottet i staden 
byggdes upp efter kriget och är idag ett populärt turistmål. Väl i staden kan ni också passa 
på att prova specialiteten Okonomiyaki, den japanska pizzan.



Matsuyama är en berömd hälsoort med vulkaniska varma källor dit japaner från hela landet 
vallfärdar. De varma källorna har använts i över ett årtusende och här finns ett vackert 
badhus från 1800-talet som fortfarande är i bruk. Ett besök på Matsuyamaslottet är att 
rekommendera.

Dag 9 • 21 maj 
Matsuyama, Japan

Miyazaki är en stor stad som är belägen i södra Japan på ön Kyushu.Dag 10 • 22 maj  
Miyazaki, Japan

I sundet mellan Korea och Japan på samma breddgrad som Los Angeles, ligger Staden 
Busan med en av världens största handelshamnar. Denna världsmetropol har enorma 
shoppingcenter, höga skyskrapor med förtjusande vyer över havet och charmiga parker där 
du kan strosa runt och koppla av.

Dag 11 • 23 maj  
Busan, Sydkorea

Idag spenderar vi en härlig dags ombord vårt fartyg.Dag 12 •24 maj  
Till havs genom Kanmon 
Sund

Idag på morgonen beger vi oss till flygplatsen för hemfärd. Vi landar åter i Norden samma 
eftermiddag lokal tid, utvilade och fulla av nya härliga erfarenheter och goda gemenskaper.

Dag 13 • 25 maj 
Kobe - hemresa



Tel: 08 – 20 55 00  
Besöksadress:
Saltmätargatan 8, Stockholm
T-bana Rådmansgatan

Postadress:
Box 45405, 104 31 Stockholm
Email: info@cluberiks.se
www.cluberiks.se

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till Club Eriks upplevelser!

Vill du boka den här upplevelsen klickar du på länken här » 
Du kommer då till hemsidan och där klickar du på knappen

Kryssningsfartyget Diamond Princess
Princess Diamond och Sapphire är 
mellanstora fartyg hos Princess där en väldigt 
stor del av hytterna har balkong mot havet.

Ombord finns flera restauranger, barer, caféer 
och flera härliga soldäck med olika pooler och 
områden för avslappning.

I spaavdelningen kan ni njuta av behandlingar 
i olika prisklasser och i gymmet kan ni 
träna och gå på pass. På soldäck finns 
även en utomhusbio där ni kan se filmer 
under stjärnorna när ni färdas på varmare 
breddgrader.

Hytterna är ca 16 – 20 kvm stora och 
balkongerna ca 4 kvm.

mailto:info%40cluberiks.se?subject=
http://www.cluberiks.se
https://cluberiks.se/resor/forsommar-japan-rundresa-och-kryssning/
https://cluberiks.se/resor/forsommar-japan-rundresa-och-kryssning/

