PROGRAM: CRUISE FRA HONG KONG TIL
TOKYO MED NORWEGIAN SPIRIT
Dag 1

Avreise Oslo og ankomst Hong Kong
Avreise fra Gardermoen kl 18:00 via København til Hongkong med SAS.
Vi møter reiselederen på turen på Gardermoen, har en kort mellomlanding i København før
vi går på direkteflyet til Hongkong.

Dag 2

Ankomst Hongkong
Vi ankommer Hongkong ca kl 13:45. Transfer fra flyplass til hotell.
Siden 1997 har Hong Kong offisielt vært en del av Kina igjen, men 150 år under britisk styre
har naturlig nok satt sitt permanente preg på både arkitektur, kultur, mat og folkelynnet.
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Dette er uten tvil Kinas mest vestlig pregede by, og også den mest velstående. Nordmenn
kan ennå besøke Hong Kong uten visum. Visste du forresten at Hongkong betyr «duftende
havn»?
I Kowloon finner du det 18 000 kvadratmeter store Wong Tai Sin-tempelet. Dette er
Hongkongs største og mest kjente taoist-tempel, og tusenvis av besøkende kommer hit for å
tenne røkelse, be og fremføre sine ønsker for fremtiden eller søke et svar på sine problemer.

Dag 3

Hongkong og innsjekk på Norwegian Spirit
Avreise kl. 17.00
Etter frokost sjekker vi ut og gjør oss klar for en halvdags utflukt. Vi starter med kanskje
Hongkongs fremste turistattraksjon, den 550 meter høye fjelltoppen Victoria Peak på
Hongkong Island. Utallige postkortmotiv er knipset herfra, og du skjønner hvorfor når du ser
utsikten mot skyskraperne og Victoria Harbour. På toppen finner du det futuristisk
skålformede Peak Tower med utsiktsterrasser.
Vi kjører videre til den lille fiskelandsbyen Aberdeen, der vi også får oppleve en båttur med
sampan.
Vi får også et stopp på Stanley Market. Her kan du kjøpe det meste mellom himmel og jord,
et meget passende sted å kjøpe reisegaver til venner og familie.
Turen ender i cruisehavnen ca 13:30, der vi sjekker inn på skipet.
Før skipet seiler, er det alltid en sikkerhetsøvelse. Dette er obligatorisk for alle gjester, og
det vil bli gitt informasjon når og hvor dette foregår. Så er vi klare for å kaste loss og begi oss
ut på et fantastisk eventyr! Vi samles på dekk for å skåle ved utseilingen, og etterpå går vi til
middag.

Dag 4

Til sjøs
Lyden av bølgeskvulp og en behagelig gynging har gitt oss en god natts søvn, og vi våkner
opp til en ny sjødag ombord. Les en god bok på dekk, nyt en lang lunsj i restauranten eller
skjem deg bort i skipets spa.
Det er livemusikk på dekk, du kan spille bingo i teateret, gå på forelesninger eller delta på
quiz. Vil du være mer aktiv, kan du bli med på dansekurs i forskjellige dansestiler, eller det blir
arrangert turer bak kulissene for den som er interessert i cruiselivet.
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Dag 5

Keelung (Taipei)
Vi ankommer kl. 06.00 og seiler kl. 20.00
Keelung er en havneby som ligger like utenfor hovedstaden Taipei. Hovedstaden på denne
fascinerende øya, en gang kjent som Formosa («vakker øy» på portugisisk), har en rik
aboriginal, kolonial og politisk historie. Ta en selfie i det utsmykkede, drageprydede Mengjia
Longshang-tempelet, eller fotografer vaktskiftet i Chiang Kai-Shek Memorial Hall, et må-sested. Opplev 360-graders utsikt over byen fra 91. etasje i observasjonsdekket på Taipei 101.
Ta turen innom for å shoppe taiwanesisk lakk, silke og kunst.

Dag 6

Ishigaki (Okinawa)
Vi ankommer kl. 07.00 og seiler kl. 17.00
Oppdag denne avsidesliggende og pittoreske øyas frodige fjell, vakre strender og storslåtte
korallrev fra utsiktspunkter på øya. Se palmeskogen og den overdådig dekorerte kinesiske
graven. Reis til isolerte Irimote for å vandre gjennom øyas tette jungler og mangrover, eller
nyt fantastisk snorkling blant vakre korallrev. Tilbake i Ishigaki kan du lete etter lokale
tekstiler, keramikk, håndverk og svarte perler, og nyt lokale spesialiteter på byens
restauranter.

Dag 7

Nakagusuku (Okinawa)
Vi ankommer kl. 09.00 og seiler kl. 19.00
Nakagusuku er en spektakulær tropisk oase på øya Okinawa. Nakagusuku Castle, et
UNESCOs verdensarvsted, er en festning fra 1500-tallet konstruert av kongedømmet
Ryukyu som styrte øya. Besøk Futenma-helligdommen for å oppleve et tradisjonelt Shintotempel med en hemmelig hule som brukes til tilbedelse.
Nakamura Residence er et hjem fra 1700-tallet som en gang tilhørte en velstående bonde,
og nå er det historisk landemerke som ønsker besøkende fra hele verden velkommen. For å
få et fantastisk bilde, sørg for å gå innom Sunflower Fields.

Dag 8

Til sjøs
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På vei mot enda en ny og spennende destinasjon og nye, spennende utflukter og
opplevelser. Dagen i dag benyttes om bord til det du måtte ønske å gjøre – eller ikke gjøre.
Hvorfor ikke ta en tur i spaet?

Dag 9

Hiroshima, Japan
Vi ankommer kl. 07.00 og seiler kl. 19.00
300 kilometer vest for Kyoto ligger Hiroshima. 6. august 1945 ble byen lagt i ruiner, og mer
enn 100 000 mennesker ble drept da verden for første gang opplevde at en atombombe ble
sprengt. I dag står en enkel, kuppelformet ruinbygning som et minne om de enorme
ødeleggelsene som eksplosjonen forårsaket. I nærheten ligger den vakre fredsparken med
en fredsflamme som først blir slokket når det siste atomvåpen er destruert.
Når du kommer til Hiroshima, er det veldig vanskelig å forestille seg at denne byen en gang
ble jevnet med jorden. Du merker straks den alvorlige stemningen som preger hele området
ved Atomic Bomb Dome, som er den eneste bygningen som står igjen fra 1945, og Peace
Memorial Park med det tilhørende museum. Museet viser bilder etter bombingen og rester
av de gjenstandene som ikke smeltet bort.
Utenfor blir du møtt av et fargestrålende syn av de tusenvis av papirtraner som barn fra hele
verden har brettet. De er laget i troen på at tusen hvite traner kan oppfylle et ønske. Hvert
år den 6. august kl. 8.15 holdes en seremoni hvor man minnes atombombens ofre, og om
kvelden settes 10.000 lanterner ut i byens elver som et symbol på de dødes sjeler.
Men – byen i dag er både fargerik og levende!
Her lever og bor 1 million innbyggere. I forlengelse av Fredsparken ligger den livlige gågaten
Hondori med mange butikker og restauranter. Et besøk her er ikke komplett uten at man
smaker ekte japansk soul mat i form av okonomi-yaki: en type omelett med nudler, kål og
svinekjøtt som er dekket med en god porsjon saus.

Dag 10

Kyoto, Japan
Vi ankommer kl. 13.00 og seiler kl. 19.00
Skipet ligger over natten, så her er det flust av muligheter til å oppleve byen både på dag og
natterstid!
Kyoto, Japans hovedstad gjennom mer enn tusen år, er uten tvil en av de fineste byene i
Asia. Kyoto har 17 steder på UNESCOs verdensarvliste, et skattkammer av kunst og

Programmet sist oppdatert 02. januar 2020, 11:48
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/cruise-fra-hong-kong-til-tokyo-med-norwegian-spirit/

tradisjonell arkitektur, med japansk livsstil i smågater bak de glitrende fasadene.
I dag skal vi på en bysightseeing her. Kyoto har godt bevarte historiske skatter som
overlevde andre verdenskrig. Blant severdighetene er tretemplet Sanjūsangen-dō og
keiserpalasset. Reisetid er 15–30 minutter fra Osaka. Her vil vi besøke den gylne paviljong,
som er et av Kyotos verdensarvsteder. Denne tre etasjes bygningen er fantastisk å se på, de
to øverste etasjene er dekket med bladgull. Videre vandrer vi ned i det vakre Gijon
Hanamimikoji-distriktet. Denne gamle bydelen er det beste stedet å se de tradisjonelle
geishaene i sine vakre kimonoer.
Japan har også en fantastisk matkultur. Mye er annerledes, men det er jo det som er
spennende med å reise, oppleve nye ting og å teste nye smaker. Vi vil ha god tid til det siste
på Yasaka Shrine. Her står matbodene tett i tett, og både japanere og turister spiser her. Her
finner du alt fra grillspyd til japanske søtsaker.

Dag 11

Kyoto, Japan
Dag 12

Nagoya, Japan
Vi ankommer kl. 08.00 og seiler kl. 20.00
Japans fjerde største by etter befolkning, Nagoya er et sentrum for moderne handel, med
Toyota, Noritake Kina og en Legoland-temapark som holder til her. Besøk Toyota Exhibit
Hall, opplev Noritake Gardens og sitt blant stjernene i planetariet på Science Museum.
Nagoya Castle, ansett som en nasjonalskatt, er et must-see, og det er også
underholdningsområdet Sakae. Dette travle knutepunktet er der du finner Nagoya TV
Tower, byens symbol og Oasis 21, en offentlig park med et futuristisk vanntema.

Dag 13

Mount Fuji (Shimizu)
Vi ankommer kl. 07.00 og seiler kl. 18.00
I skyggen av Fuji-fjellet er Shimizu en av de vakreste havnene i Japan. Gå gjennom
furuskogene i Miho, hjem til en 650 år gammel japansk svart furu, eller nyt spektakulær
utsikt over Fuji-fjellet fra den frodige, skogkledde bakken i Nihondaira. Ta inn sjølandskapet
på en liten båttur, eller lær om undervannsgledene ved Japans første sushimuseum, og få et
glimt av føydal-livet i Japan i 200 f.Kr. på det arkeologiske stedet Toro. Handle tradisjonelt
japansk trehåndverk og tekstiler som er unike for regionen, og prøv litt yokan, en søt gelé.
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Dag 14

Tokyo
Dag 15

Hjemreise
Om morgenen sjekker vi ut av skipet og begir oss på vei mot flyplassen. Da vi reiser med
tiden, ankommer vi Norge samme ettermiddag, etter en mellomlanding i København.
Fulle av gode minner og japansk kultur helt under huden takker vi for følget – og ønsker på
gjensyn!
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