Opplev Japans fantastiske arkitektur
17.-27. november 2017
NB: Forbehold om endringer.

Fredag 17. november
Vi reiser fra Oslo på formiddagen til Helsinki – og bytter der til fly direkte til Osaka med Finnair.
Natten tilbringes på flyet.

Lørdag 18. november
Vi ankommer Kansai internasjonale lufthavn i Osaka (KIX) på morgenen, og kjøper noe snacks på
flyplassen før vi drar med buss til Nara. I Nara vil vi ha et par timers gåtur som inkluderer Tōdai-ji, et
av Japans mest berømte og historisk viktigste templer. Vi besøker også Great Budda Hall, tidligere
verdens største trebygning med en gigantisk statue av Budda, beliggende på et vakkert område med
dådyr som går fritt omkring. Etter en felles lunsj i Nara reiser vi videre til Kyoto, hvor vi sjekker inn på
vår ryokan, et tradisjonelt japansk gjestehus hvor det er en helt spesiell atmosfære. En ryokan er
perfekt for å oppleve japansk kultur og nyte komforten av japansk gjestfrihet og service. Her er det
mulig å slappe av, bade og se på templer. Vi avslutter dagen med en felles middag.

Søndag 19. november
Dagen starter med frokost i ryokan og buss til det kjente tempelet Kinkaku-ji, som er en av Japans
mest populære attraksjoner. Paviljongens arkitektur har en unik stil i hver etasje. Her får vi oppleve
shinden, samurai og zen arkitektur. Veien går videre til Ryoan-ji, et tempel med en anerkjent
steinhage. Her er det flere interessante bygninger og en vakker park som vi kan vandre i. Etter en
felles lunsj reiser vi tilbake til ryokan, hvor det blir litt fritid før vi får oppleve Gion-distriktet, kjent for
sine geishaer. Her nyter vi en felles middag.

Mandag 20. november
Mandag formiddag tilbringes i og ved Nijo-jo slottet, som er omgitt av store steinmurer og dype
vollgraver. Her får vi et eksempel på den makten de militære krigsherrene utøvet i Japan i Shogunperioden. Slottet er omgitt av lave, men likevel imponerende strukturer og vakre hager. Vi tar buss til
Kobe-regionen, hvor vi planlegger å se japansk arkitektur i praksis. Turen går videre inn i arbeidet til
Tadao Ando. Dagen avsluttes med innsjekk på The Westin Hotel Awaji (淡路夢舞台), som ligger i et
spesielt vakkert område, skapt av Tadao Ando. Her ligger alt til rette for avslapping i hotellets spa for
de som ønsker det, eller man kan nyte den botaniske hagen på anlegget. Fri middag på hotellet.

Tirsdag 21. november
Etter frokost og fritid til å utforske på egenhånd skal vi oppleve det unike vanntempelet Honkukuji av
Tadao Ando, som ligger på samme øy som hotellet vårt. Dette er et rundt Shingon-buddhistisk
tempel bygget under en lotusdam. Vi reiser videre til Isamu Noguchi Garden Museum, grunnlagt og
designet av den internasjonalt anerkjente japansk-amerikansk kunstneren Isamu Noguchi (19041988) for å presentere hans arbeid. Fri middag på hotellet.

Onsdag 22. november
Etter frokost setter vi bagasjen i lobbyen, og reiser vi videre med tog og ferge til øya Naoshima, hvor
vi skal oppleve og overnatte på Benesse House, som er både et museum for samtidskunst og helt

unikt hotell. Denne dagen tilbringer vi på Naoshima, hvor vi har muligheten til å utforske kunsten i
Benesse House på egenhånd og ikke minst de vakre omgivelsene på øya Naoshima. Kvelden avsluttes
med felles middag og overnatting på Benesse House.

Torsdag 23. november
Etter en god frokost skal vi oppleve den nærtliggende øyen Teshima, kjent for sin moderne kunst, og
Teshima Art Museum. Museet er anerkjent som et av de mest spennende kunstverkene i Japan. Fra
roen og stillheten går turen videre med båt til togstasjonen, hvor vi reiser til Tokyo med Shinkansen,
og ankommer hotellet på kvelden. Til kvelds er det fint å gå ut og spise ramen, de som ønsker kan bli
med ut på kveldsmat.

Fredag 24. november
Etter frokost på hotellet får vi en forelesning fra Shibaura house, hvor de presenterer sine arbeider.
Etter fri lunsj tar vi turen til Harajuku hvor vi starter med et felles besøk i Meiji Jingu-helligdommen,
og fortsetter med fri vandring i Omotesando, Tokyos svar på Champs Elysees. Nezu Museum er også
vel verdt et besøk med sin imponerende samling asiatisk kunst og den tradisjonelle japanske hagen
som omslutter museet. Vi samles og går sammen ned den kjente Cat street – hvor vi får oppleve
street-motekulturen i Tokyo. Fri middag før vi samles og tar toget tilbake til hotellet.

Lørdag 25. november
Vi starter dagen med en gåtur som inkluderer Yokohama fergeterminal med sin helt spesielt kreative
arkitektur, som grenser opp mot abstrakt kunst. Vi har felles lunsj i Chinatown, som ligger like ved,
og besøker Daikanyama, Tokyos svar på Brooklyn. Det blir mulighet for fri vandring i Roppongi, hvor
det i tillegg til et spektakulært natteliv også er kunstgallerier, spennende shoppingmuligheter og
museer. Her er det verdt å nevne Suntory kunstmuseum, Det nasjonale kunstmuseeet og Mori
kunstmuseum, eller kunsttrianglet i Roppongi. Dagen avsluttes med en gåtur som inkluderer spesielt
interessant arkitektur, før vi har en fri middag.

Søndag 26. november
Denne dagen får blir det mulighet til fri utforsking på formiddagen og ettermiddagen i Tokyo før vi
møtes for bading på Green Plaza. Vi fortsetter til en felles avsluttingsmiddag på en moderne Izakaya.

Mandag 27. November
Hjemreise, vi reiser fra hotellet i leid buss og ankommer Oslo Lufthavn Gardermoen 16:35.

