Hej vänner!
Som utlovat kommer här mer information om sommarens Japan-resa. Vi hoppas att informationen ska göra
det lätt att fatta ett beslut om ni vill och kan följa med på resan. För att det ska bli en folkdansresa behöver
vi vara minst 6 danspar + spelmän och hittills har 18 damer, 7 kavaljerer + 3 spelmän anmält intresse. Nu
gäller det att senast den 15 februari bestämma sig definitivt.
Definitiv anmälan gör man genom att betala 1 200 SEK till Akademiska folkdanslagets plusgiro nr: 5045604. Kostnaden ska bl a täcka kostnader för övningslokalen Tempus, gåvor till folkdansgrupperna vi träffar,
eventuella avbokningskostnader på hotell och eventuellt bidrag till musiker. Blir det pengar över går de till
att betala boende. Anmälningsavgiften betalas bara tillbaka om resan inte blir av.

Vi har preliminärbokat boende enligt nedan:
TOKYO
Ankomst onsdag 27 juni
Avresa måndag 2 juli
Tokyo Central Youth Hostel
24 platser i 4-bäddsrum med våningssängar. Dusch och toalett i korridoren. Kostnad ca 500 SEK per
person per natt inkl. frukost.
Vandrarhemmet ligger centralt i stadsdelen Tokyo Central och Järfälla folkdanslag har bott här tidigare och
trivdes.
Vi har också bokat 8 dubbelrum på det närbelägna hotellet APA Hotel Iidabashi Ekiminami. Rummen är
små och har en 140 cm bred säng men egen dusch och toalett. Kostnad ca 550 SEK person per natt inkl.
frukost.
Vi tittar även på andra boendealternativ.
KYOTO
Ankomst måndag 2 juli
Avresa torsdag 5 juli
3- och 4-bäddsrum med balkong på Meldia Hotel Kyoto Nijo, centralt i Kyoto. Enkelsängar till 30 personer.
Dusch och pentry finns på rummen och supermarket i närheten.
Pris per person per natt: ca 260 SEK
Vi har inte bokat något sightseeingprogram och har inte med oss en professionell reseledare. Däremot har
våra japanska vänner lovat att ledsaga oss till sina danstillställningar. Vi har också fått tips från dem och
från flera inom AF om vad man kan se och göra både i Tokyo och Kyoto. Här nedan kommer ett förslag till
dagsprogram, som man kan följa eller plocka delar ur (eller helt hoppa över). Vi gissar att vi blir flera som
sällskapar varandra under resan.

Kejsarens palats
Tisdag 26 juni: flyg till Tokyo
Onsdag 27 juni: transport till hotellet. Det tar nog 1 tim till hotellet. Man måste köpa t-banebiljett, skaffa en
app för att hitta i tunnelbanan mm. Gemensam lunch och incheckning på hotell/vandrarhem. Egen tid att
strosa i omgivningarna eller vila. På kvällen dansar vi med polskedansarna Tokyo polsk på deras ordinarie
övning.
Torsdag 28 juni: dansövning (någon timme?). Därefter tar vi oss förslagsvis till utkikstornet Tokyo Sky Tree
varifrån man har en makalös utsikt över denna obegripligt myllrande storstad. På eftermiddagen kan man t
ex strosa i parken runt kejsarens palats.

Tokyo Skytree
Fredag 29 juni dansövning. Besök på Edomuseet som bl a visar japans samurajhistoria. På eftermiddagen/
kvällen kan man t ex promenera omkring i den trevliga stadsdelen Asakusa med det livliga Sensojitemplet
och många affärer. Eller besöka Electric Street där man säljer elektronik eller fynda i en 100 yen shop?

Asakusa

Lördag 30 juni Dansövning. På kvällen deltar vi i Hambovännernas 25-årsjubileum. Under dagen kan man t
ex besöka det stora och imponerande akvariet eller det lilla bonsaimuseet.
Söndag 1 juli Utflykt till den pittoreska slottsstaden Kawagoe utanför Tokyo. Staden kallas även Lilla Edo
och har många byggnader kvar från Edo-perioden (1600 – 1800).
Måndag 2 juli Tåg till Kyoto - ca 2 timmars tågresa. I Kyoto finns inte mindre än 17 världsarv. Om man orkar
kan man hinna med ett redan denna eftermiddag. Eller så strosar man bara runt och tar det lugnt.
Tisdag 3 juli besök i ett av världsarven: De tusen portarnas tempel.

Torii port Kyoto
Onsdag 4 juli Besök i De viskande golvens palats - också ett världsarv
Torsdag 5 juli Hemresa för de som vill. (Andra kanske vill fortsätta till Hiroshima, Nagasaki, Sapporo? Det
går att köpa ett tågpass i Sverige som gäller för en vecka fritt åkande för ca 2 500 SEK, eller ca 3 500 SEK
för två veckors fritt åkande.
Fredag 6 juli Hemkomst
Naturligtvis kan man resa till och från Japan tidigare eller senare än vad som föreslås ovan, men man bör
vara med och träna och dansa 27 - 30 juni i Tokyo. Dessutom bör vi öva några gånger på hemmaplan,
troligtvis på Tempus.

Flygbiljetten bokar var och en själv t ex på Flygresor.se. Just nu kan man t ex boka:
Stockholm - Tokyo Narita 26 juni 09.50 - 07.50 via Zürich (Swissair)
Tokyo Narita - Stockholm 5 juli 11.00 - 19.25 via Düsseldorf (All Nippon Airways)
för 6 316 SEK
(Vad det kostar att boka den 15 februari när vi vet om resan blir av, vet vi förstås inte.)
Visst vill ni följa med!?!
Med vänlig hälsning
Resekommittén:
Kristina Börjesson
Kristina Cardell
Margaretha Åkerholm

