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Velkommen til Japan!  
 
Japan er en forunderlig størrelse, både kulturelt og naturmæssigt. Japan er et gæstfrit land med en venlig 
befolkning og et fantastisk køkken. Livet i de store byer er hektisk, men når man kommer ud i provinsen er det 
helt anderledes roligt. Japan, Nippon, Solens Rige – kært land har mange navne, og landet er ikke kun rigt på 
navne, men også på de mest fantastiske oplevelser du kan forestille dig. Japan ligner ingen andre lande i 
verden.– og på denne rundrejse kommer vi tæt på landets unikke natur og kultur på Hokkaido i storslået natur, 
blandt fantastiske fugle og pattedyr. Sovietistan Travel har udvalgt de absolut bedste attraktioner og 
kombineret det med en rejseplan der levner tid til at opleve det hele. Kort sagt: Dette er en rejse, som virkelig 
lever op til drømmene om det fantastiske. 
 
Hokkaido er den næststørste og nordligste af Japans fire hovedøer. Befolkningen er på cirka fem millioner 
mennesker, deriblandt efterkommere efter urbefolkningen på øerne, ainu-folket.  Hokkaido er berømt for sin 
sneklædte vinter, men sommeren i Hokkaido er måske endnu mere spektakulær på grund af dens unikke  
natur. Da det er beliggende i den nordligste region af Japan, er sommeren i Hokkaido generelt køligere end 
resten af landet, og om sommeren bliver Hokkaido en grøn oase med et væld af blomster i smukke landskaber.  
 
Vi begynder i hovedstaden Tokyo, og fortsætter til Kushiro, Hokkaido. Herfra begynder den egentlige 
rundrejse, der fører os ind gennem de vulkanske bjergkæder, gennem små landsbyer med sirligt anlagte 
haver, til den lille kystby Haboro. Vi foretager en dagstur til Teuri øen (til fods eller på cykel; 12 km) som er 
berømt for det enestående fugleliv der udfolder sig på øens fuglefjelde. Her yngler mere end 1 mill. alkefugle 
fordelt på ni arter. Næste dag fortsætter vi øens nordligst punkt, Wakkanai med de smukkeste havudsigter, 
inden vi kører ned langs østkysten til Shiretoko-halvøen. Her skal vi kigge efter brunbjørne og på hvalsafari i 
Nemuro-strædet mellem Shiretoko-halvøen og Kunashir-øen på Kuriløerne. Sundet er formet som en bugt, og 
bølgerne er forholdsvis rolige, hvilket gør det til det ideelle sted.sejltur efter hvaler og spækhuggere. Hokkaido 
har en af de mest diverse hvalbestande i det nordøstlige Asien og farvandet omkring Shiretoko-halvøen er et 
af klodens bedste steder at se spækhuggere. Foråret er et særligt godt tidspunkt, da Nemuro-strædet vrimler 
med spækhuggere. Pukkel- og vågehvaler, samt flere delfin-arter. Endvidere ses de enorme flokke af 
Tyndnæbbet Skråpe (Short-tailed Shearwater). Selvfølgelig kigger vi også efter klodens største ugle, 
Blakiston’s Fish Owl i Rauso. På øens sydøstlige Nemuro-halvø tilbringer vi dage i den smukke natur med 
daglige ekskursioner langs kysten og i skovene. Intet er mere magisk end at vandre gennem skoven ved 
solopgang og lytte til koret af fuglestemmer: Gulddroslens smukke monotone fløjten, Blåstjerter iblandt  Varied 
Tit, Japanese Bush Warbler, Eastern Crowned Warbler, Sakhalin Leaf Warbler, flere græshoppesanger-arter, 
Siberian Blue Robin og meget andet. Dagligt støder vi på de funklende Rubinnattergale, der stedvist er 
almindelige.  Vi afslutter i Tokyo hvor der er tid til storbysoplevelser og til at foretage indkøb. Naturligvis er det 
muligt at forlænge opholdet i Tokyo med ekstra dage inden/efter rundrejsen.  
 
Rejseformen er uformel og gruppens størrelse er max. 10 deltagere. Vi prioriterer indkvartering på mindre 
familie-ejede gæstehuse i typisk japansk stil, de såkaldte Minshuku B&B, der ofte er anlagt ifb. med varme 
kilder (Onsen).  Hokkaido er himlen for fisk og skaldyr elskere. Du kan ikke få bedre og mere raffineret fisk og 
skaldyr end her, og selvfølgelig er de fleste forberedt på (og glæder sig) til den fantastiske japanske mad, der 
i sig selv er en rejse værd. Flere steder  serveres der kontinental morgenmad (kaffe, juice, brød, marmelade, 
æg, bacon, etc), men selvsagt er japansk morgenmad (består af mange fiskeretter, rå fisk, sushi, lune 
fiskeretter, ris, krabber, kolde fiskeretter samt grøn te). Der er gode spisesteder i samtlige byer, som vi besøger 
– og det er muligt, at sætte tænderne i en stor, saftig, oksebøf en gang imellem. Dette er en ganske komfortabel 
rejse, men selvfølgelig skal deltagerne være indstillet på et fleksibelt program, hvor steder og tider tilpasses 
de lokale forhold, tilsat en smule elastik, så der bliver tid til en afstikker hvis noget spændende dukker op. 
Aktivitetsniveauet tilpasses gruppens sammensætning – men bliver grundlæggende højt eftersom det er en 
rundrejse og der ind i mellem er længere kørestrækninger og det faktum at dyrelivet er mest aktiv ved daggry, 
betyder, at vi får mest ud af dagen med tidlig morgenmad og afgang.  
 



Prisinformation – afrejse 3. juni 
Pris pr. person (i delt dobbeltværelse): 23.298 DKK.  

 

Tillæg for enkeltværelse kr.3.998,- 
 

VIGTIGT! Forbehold/ændringer 
Der tages forbehold for ændringer i programmet. Sovietistan 

Travel og vores lokale samarbejdspartnere tilstræber altid at 

afvikle rejsen nøje i henhold til programmet, men det kan af 
hensyn til seværdighedernes åbningstider eller praktiske 

omstændigheder være nødvendigt at gennemføre ruten i en 

anden rækkefølge end anført. Derudover kan programpunkter 
risikere at udgå på grund af force majeure-situationer som 

vejrforhold, vejforhold eller forsinkede flyafgange. Endelig skal vi 
gøre opmærksom på, at alle rejser løbende, revideres og søges 

forbedret på baggrund af de tilbagemeldinger, vi modtager efter 

hver rejse. Revidering af rejsen vil derfor medføre, at der kan 
være opstået ændringer i programmet, fra den blev købt, til afrejsen finder sted. Inden afrejse 

vil alle deltagere modtage det senest opdaterede program, der har til hensigt at tjene kundernes 
bedste og sikre den mest smidige afvikling af rejsen. Rejsen sælges som en hel "pakke", og det 

vil ikke være muligt at refundere de dele af pakken, der evt. ikke benyttes 

 
Praktiske oplysninger og fugle- og litteraturliste tilsendes ved tilmelding og der sendes et 

opdateret program senest 1 måned før afrejse  

 
 

Prisen inkluderer: Flybillet: København-Tokyo Narita t/r ● //Tokyo; Haneda-Kushiro-Haneda-
Kushiro//Kushiro-Tokyo Haneda// ● Lufthavnsskatter ● Al guidning v. dansk driverguide ●  Lokal 

transport i privatchartret van ● Alle aktiviteter nævnt i henhold til dag-til-dag programmet ● 1 x 

Hvalsafari ved Rauso på Hokkaido ● Samtlige overnatninger i Japan i komfortable hoteller og 
gæstehuse DBL/TWN ● Morgenmad dagligt i Japan ● Middag dag ● Øvrige måltider iflg program: 

B (breakfast), L (lunch) and/or D (dinner) ● Diverse tilladelser og entreer ifølge program ● 
Diverse omkostninger i forbindelse med udsendelse af materiale og service fra Sovietistan Travel 

● Lokale parkafgifter ● Fuglerapport og ornitologisk materiale tilsendt pr mail inden afrejse 

 
Prisen inkluderer IKKE: Indenrigsflyvning Tokyo; Haneda-Kushiro-Tokyo Haneda ● Drikkevarer 

ved restaurantbesøg ● Personlige udgifter (evt. ekstra arrangementer) ● Provins tilslutning i 

Danmark eller fra udlandet ● Evt. transfer med ekspresbusser mellem internationale lufthavne i 
Tokyo (ca. 300 DKK/deltager ● Rejseforsikring (obligatorisk) ● ekstra-sejlture ved Rausu, udover 

nævnte inkluderede ● Evt. tillægsforsikringer ● personlige udgifter som tøjvask, telefonopkald, 
snacks, lommepenge etc. Bemærk måltider inkluderet (B,L,D) – det er vigtigt vi tilbringer så 

meget tid i felten som muligt (måltider kan vi snildt købe os frem til, og af erfaring er vi bekendt 

med, at enkelte deltagere ikke bryder sig om daglig indtagelse af den japanske (og ellers utroligt 
lækre) mad som serveres mange af de steder vi besøger. Nogle dage smager en god 

gammeldags pizza ekstra godt ● Alt ikke nævnt under ”Prisen inkluderer”  
 

 



 
 
Deltagerne skal være indstillet på, at gå kortere og længere strækninger. Vi kommer til at være meget 
udendørs og i skiftende vejrlig. Rejsen anbefales ikke gangbesværede. På turene skal vi ikke bære rundt på 
stor bagage - kun en lille dags rygsæk med hvad den enkelte finder nødvendigt. Der er indbygget en vis 
fleksibilitet, så der er plads til justeringer undervejs. Alting er vel organiseret, både hvad angår transport, mad 
og indkvartering. Dagene bliver lange, men belønningen er flere oplevelser. Ornitologer sætter som regel pris 
på samværet med andre ligesindede på en tur som denne. På den anden side betyder det ikke, at friheden for 
den enkelte fratages undervejs. Rejsen formes efter deltagernes ønsker, men det skal naturligvis understreges 
at ingen bliver prioriteret frem for andre. Hvis det er en gruppe af naturfotografer eller ornitologer, bliver det 
naturligvis prioriteret, og er gruppen mere bredt naturinteresseret, vil vi inkludere det hele uden at det bliver 
nørdet. Smukke landskaber og spændende kultur, er sædvanligvis også fremragende fuglesteder.  
 
Opdateret praktiske informationer og forslag til pakkeliste, bliver fremsendt i god tid inden afrejsen.  
 
Sovietistan Travel er naturligvis til enhver tid til disposition for supplerende oplysninger.  



Faunaen i denne økoregion omfatter 44 arter af pattedyr. Disse er for det meste små pattedyr såsom 
flagermus, gnavere, og kaniner, men i Hokkaidos bjergskove findes også en population af Japans største 
landlevende pattedyr: Yezo-brunbjørnen. Den håber vi naturligvis også at se. Mere almindelig og helt sikkert 
en art vi kommer til at se, er den smukke Yezo-Sika Hjort. Den er nu om dage ganske almindelig, men det har 
ikke altid været tilfældet. Da bosættere fra fastlandet ankom til Hokkaido i det 19. århundrede, var Sika-hjortene 
faretruende tæt på at uddø. Bestanden krympede så meget, at jagt på hjortene blev forbudt i 1889. og hjorten 
kan nu heldigvis ses almindeligt flere steder på Hokkaido. 
 
Japan er en berømt vinterdestination for fuglekiggere, og i den ornitologiske optik rummer en fuglerejse til 
Japan om sommeren nogle af det mest eventyrlige en europæiske fuglekigger kan opleve. Hokkaido rummer 
mere end 230 fuglearter og racer gør det både underholdende og særdeles lærerigt - uden at mængden af 
eksotiske nye ornitologiske bekendtskaber forstyrrer og overvælder. Mange af arterne kender vi fra de 
fugleguider vi benytter i Europa, og her er en fabelagtig mulighed for at dyrke nogle de sider med arter i 
fuglebogen som vi normalt ikke får lejlighed til at møde og derfor ikke skænker så meget opmærksomhed. En 
blanding af fuglearter som vi normalt forbinder med Sibirien: (Sibirisk Fløjlsand, Segland, Mandarinand, 
Oriental Cuckoo, Oriental Turtle Dove, Tornhalesejler, Pacific Swift, Lanceolated Warbler, Asian Brown 
Flycatcher, Blue-and-white Flycatcher, Siberian Blue Robin, Rubinnattergal, Gulddrossel, Sibirisk Drossel, 
Olive-backed pipit, Long-tailed Rosefinch, Chestnut-eared Bunting, etc), Skandinavien: Hjerpe, Hvidrygget 
Spætte, Tretået Spætte, Gråspætte, Blåstjert, Krognæb, Gulbrystet Værling, m.fl., Danmark: heraf flere af de 
smukke japanske racer af mere velkendte europæiske arter såsom Dompap, Skovskade, Spætmejse, etc. 
Stillehavsarter (Japan/Nordamerika):  Strømand, Rhinoceros Auklet, Tufted Puffin, Pacific Loon, 
Amerikansk Sortand, Black-tailed Gull, Pigeon Guillemot, Spectacled Guillemot, Slaty-backed Gull, Short-
tailed Shearwater, Red-faced Cormorant, Pelagic Cormorant, Japanese Cormorant, og Japanske 
(Østpalearktiske, og flere potientielle rariteter i Europa). Japan (og japanske) endemer: Blakistons Fiskeugle, 
Red-crowned Crane, Latham’s Snipe, Eastern Crowned Warbler, Sakhalin Leaf Warbler, Black-browed Reed 
Warbler, Sakhalin Grasshopper Warbler, Middendorff’s Grasshopper Warbler, Stejneger’s Stonechat, 
Japanese White-eye, Japanese Robin, Narcissus Flycatcher, Japanese Thrush, White-bellied Green Pigeon, 
Gray Nightjar, , Eastern Marsh-Harrier, Black-eared Kite (ssp ), Eastern Buzzard, Oriental Scops Owl, 
Japanese Pygmy Woodpecker, Bull-headed Shrike, Large-billed Crow, Japanese Skylark (ssp japonica), 
Asian House-Martin, Varied Tit, Japanese Tit, Brown Dipper, Brown-eared Bulbul, Asian Stubtail, Japanese 
Bush Warbler, Red-bellied Blue Rock-Thrush, Brown-headed Thrush, Dusky Thrush, Chestnut-cheeked 
Starling, White-cheeked Starling, Japanese Accentor, Japanese Grosbeak, Grey-bellied Bullfinch (Pyrrhula 
pyrrhula griseiventris), Oriental greenfinch, Meadow Bunting, Black-faced Bunting, Gray Bunting, Russet 
Sparrow, Asian Stubtail etc  
 
– og SELVFØLGELIG prioriterer vi også at have tid nok til at fordybe os i fuglene. Ved tilmelding sender jeg 
information samt en detaljeret liste over de arter vi kan forvente at iagttage. Vi har selvfølgelig et kendskab til 
de bedste ornitologiske lokaliteter.  
 

 
 

 



Program: Dag 1. København - Tokyo, Narita, dag 2. ankomst Narita lufthavn, transfer til Kushiro, 
Hokkaido, dag 3. Kushiro - Haboro, dag 4. Teuri Island, dag 5: Haboro – Wakkanai, dag 6.  Wakkanai – 
Shosanbetsu, dag 7. Tofutse Ko  – Rausu, dag 8. Rausu, dag 9. Rausu, hvalsafari, dag 10. Rausu – 
Nemuro, dag 11 og 12. Nemuro-halvøren, dag 13. Hokkaido – Tokyo, dag 14. Tokyo og dag 15. 
Hjemrejse – Velkommen hjem! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tour Fact 

Sheet 

 

Key Species 

 
Pacific Diver (Stillehavslom) Gavia pacifica, Japanese Cormorant (Japansk Skarv) Phalacrocorax capillatus, Pelagic Cormorant  Phalacrocorax 
pelagicus, Red-faced Cormorant Phalacrocorax urile, Mandarin Duck Aix galericulata, Segland Anas falcate, Spot-billed Duck Anas 

poecilorhyncha, Strømand Histrionicus histrionicus, Amerikansk Sortand Melanitta nigra, Black-eared Kite Milvus lineatus, Havørn  Haliaeetus 

albicilla, Japanese Buzzard Buteo japonicas, Spætmejse ssp. asiatica, Japanese Sparrowhawk Accipiter gularis, Red-crowned Crane Grus 

japonensis, Black-tailed Gull Lars crassirostris, Slaty-backed Gull Larus schistisagus, Spectacled Guillemot Cepphus carbo, Pigeon Guillemot 

Cepphus Columba (likely ssp snowi; Kuril Guillemot, which may deserve separate specific status), Rhinoceros Auklet, Oriental Turtle Dove 
Streptopelia orientalis, White-bellied Green Pigeon Treron sieboldii, Blakiston's Fish Owl Ketupa blakistoni, Japanese Pygmy Woodpecker 

Dendrocopos kizuki, Hvidrygget Spætte Dendrocopos leucotos,  Japanese Skylark Alauda arvensis japonica, Asian House Martin Delichon 

urbicum, Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni, Black-backed Wagtail Motacilla alba lugens, Japanese Wagtail Motacilla grandis, Brown-eared 

Bulbul Ixos amaurotis, Brown Dipper Cinclus pallasii, Brown-headed Thrush Turdus chrysolaus,Gulddrossel  Zoothera aurea, Asian Stubtail 
Urosphena squameiceps, Japanese Bush Warbler Cettia diphone, Blåstjert Tarsiger cyanurus, Japanese Tit Parus minor, Varied Tit Sittiparus 

varius, Japanese White-eye Zosterops japonicas, Bull-headed Shrike Lanius bucephalus, Eurasian Jay Garrulus glandarius, Oriental Crow Corvus 

orientalis, Large-billed Crow Corvus macrorhynchos, White-cheeked Starling Sturnus cineraceus, Oriental Greenfinch Carduelis sinica, Grey-

bellied Bullfinch Pyrrhula [pyrrhula] griseiventris, Japanese Grosbeak Eophona personata, Long-tailed Rosefinch Uragus sibiricus, Meadow 

Bunting Emberiza cioides, Chestnut-eared Bunting Emberiza fucata, Black-faced Bunting Emberiza spodocephala, Grey Bunting Emberiza 
variabilis, Reed Bunting Emberiza schoeniclus pyrrhulina, Russet Sparrow Passer rutilans, Oriental Cuckoo Cuculus saturates, Gray Nightjar 

Caprimulgus jotaka, White-throated Needletail Hirundapus caudacutus, Pacific Swift Apus pacificus, Latham’s Snipe Gallinago hardwickii, Short-

tailed Shearwater Ardenna tenuirostris, Eastern Marsh-Harrier Circus spilonotus, Oriental Scops Owl Otus sunia japonicus, White-backed 

Woodpecker Picoides leucotos subcirris, Grey-headed Woodpecker Picus canus jessoensis,, Asian Stubtail Urosphena squameiceps, Eastern 

Crowned Warbler Phylloscopus coronatus, Sakhalin Leaf Warbler Phylloscopus borealoides, Black-browed Reed Warbler Acrocephalus 
bistrigiceps, Sakhalin Grasshopper Warbler Locustella amnicola, Middendorff’s Grasshopper Warbler Locustella ochotensis,, Lanceolated 

Warbler Locustella lanceolata,  Asian Brown Flycatcher Muscicapa daurica daurica, Blue-and-white Flycatcher Cyanoptila cyanomelana 

cyanomelana, Japanese Robin Larvivora akahige akahige, Siberian Blue Robin Larvivora cyane nechaevi, Rubinnattergal Calliope calliope 

camschatkensis, Narcissus FlycatcherFicedula narcissina, Stejneger’s Stonechat Saxicola stejnegeri, Siberian Thrush Zoothera sibirica davidsoni, 

Japanese Thrush Turdus cardis, Chestnut-cheeked Starling Agropsar philippensis, White-cheeked Starling Spodiopsar cineraceus, Olive-backed 
pipit Anthus hodgsoni yunnanensis, Krognæb Pinicola enucleator sakhalinensis, Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola, etc 

 

Mange arter vi kender hjemmefra er også forekommende i Japan (flere af arterne i meget afvigende racer ift. Danmark), f.eks. Taffeland, Troldand, 

Bjergand, Stor Skallesluger, Lille Lappedykker, Gøg, Grønbenet Rørhøne, Stor præstekrave, Lille Præstekrave, Skovsneppe, Mudderklire, Rødben, 

Ride, mallemuk, Fiskehejre, Sølvhejre, Fiskeørn, Havørn, Sortspætte, Lærkefalk, Vandrefalk, Skovskade, Nøddekrige, Digesvale, Landsvale, Sort-
/Sump-/halemejse, Spætmejse, Gærdesmutte, Fuglekonge, Bjergvipstjert, Hvid Vipstjert, Kærnebider, Dompap, Rørspurv, Skovspurv, mm 

 

Nævnte arter udgør blot de vigtigste arter som vi kan forvente at iagttage. Den endelige turliste vil rumme en hel del flere almindelige 

forekommende fugle i Japan, som ikke er nævnt. Inden afrejse mailer vi en detaljeret liste over de fuglearter vi forventer iagttaget undervejs. 

Denne har form som et skema, hvori vi sammen dagligt kan estimere antal og afkrydse fuglearter respektive dage. 

 

Aktivitets niveau  Aktivt alle dage, tidligt op! Frokostpause. Lette vandreture 

Biotoper Skov, havne, kystområder og søer 

Klima Varierende skydække, ofte skyet og regn 

Indkvartering Hotel og gæstehuse. 

Fotomuligheder VERDENSKLASSE! 

Andre Highlights  Smukke landskaber, gæstfri befolkning, spændende mad og kultur.  



Dag-til-dag program  
Vi justerer programmet så det passer præcis til vores ønsker. Sovietistan Travel tilstræber altid at afvikle rejsen 
i henhold til programmet, men det kan af hensyn til praktiske omstændigheder, være nødvendigt at 
gennemføre programmet i en anden rækkefølge end anført. Vi gør ligeledes opmærksom på, at rejsen er 
underlagt lokale forhold, hvor både naturkræfter og levevis er anderledes end på vores breddegrader. Det 
betyder, at force majeure situationer kan opstå med efterfølgende forsinkelser, der undtagelsesvist vil medføre 
ændringer i rejseplanen. Inden afrejse (ca.1 måned) fremsendes det opdaterede program. Bemærk venligst 
de inkluderede måltider. B (Breakfast = morgenmad), L (Lunch = frokost) og D (Dinner = aftensmad). 
Sovietistan Travel er naturligvis altid til disposition for supplerende oplysninger.  

 
Dag 1: Afrejse fra København, ankomst næste 
dag 
Vi mødes ved middagstid i Københavns Lufthavn 
og letter med kurs mod Tokyo, Japans hovedstad. 
Der er fuld forplejning om bord på flyet.  
 
Dag 2: Ankomst til Narita lufthavn, Tokyo. 
Transfer til indenrigslufthavn 
Med indenrigsfly til Kushiro, Hokkaido. 
Velkomstmiddag  
 
Hokkaido er den nordligste ø i den japanske 
øgruppe. Øen er omgivet i alle fire retninger af 
Stillehavet, Øen vender ud mod Okhotskhavet og 
er adskilt fra Honshu af Tsugaru-strædet og fra 
Sakhalin af Soya-strædet. Hokkaido hjemsted for 
storslåede bjerge af vulkansk oprindelse, 

omfattende vådområder, smukke søer, moser, 
floder, skove og mere. I den centrale del af øen er 
store områder dækket af gruset vulkansk jord og 
mange steder er koniske vulkankegler et 
almindeligt syn i horisonten. Mens lavlandet i 
Hokkaido repræsenterer en overgangszone 
mellem kølige tempererede løvskove mod syd og 
subarktiske bjergnåleskove mod nord, er det 
centrale højlandsområde beliggende i koldt-
tempererede og subalpine klimazoner.  Boreale 
skove af stedsegrønne nåletræer (f.eks. Ezo-gran, 
Sakhalin-graner) samt birke- og lærketræer findes 
op til en højde på ca. 1.500 m i Hokkaido – over 
dette punkt dominerer alpine forhold. Her danner 
Stenfyr tætte, lave (1-2 m) kratsamfund med 
kraftige mosser på jorden. Løvfældende 
bredbladede kratsamfund findes også i den alpine 

Brunbjørn, Shiretoko-halvøen. Naturligvis bruger vi tid på at lede efter bjørne… 



zone. Det dominerende skovdække er asiatisk 
gran og Sachalin gran med indslag af birkearter, 
som selv danner rene bevoksninger ved den øvre 
trægrænse og i områder, der kommer sig efter 
brande. Nåletræslinjen går ned til havoverfladen. 
Hokkaido har en gennemsnitstemperatur på otte 
grader celsius og får en gennemsnitlig årlig nedbør 
på 1.150 millimeter.  
 
Ved ankomsten fortsætter vi med ekspresbussen 
til indenrigslufthavnen Haneda. Her fortsætter vi 
med indenrigsfly til Kushiro på Hokkaido. Kushiro 
er en travl havneby i det sydøstlige Hokkaido, og er 
beliggende langs begge bredder af Kushiro-floden, 
hvor denne flod munder ud i Stillehavet. Byen blev 
først bosat af japanske immigranter i 1870. Den 
naturlige havn i flodmundingen er den største 
handels- og fiskerihavn i det østlige Hokkaido. En 
lang dag afsluttes med indkvartering på et 
komfortabelt hotel, og den første japanske middag. 
O/N Kushiro, D 
 
Dag 3: Kushiro – Obihiro – Haboro; gennem 
smukke landskaber  
Efter tidlig morgenmad kører vi mod Haboro som 
er dagens mål. Det er overvejende en 
transportdag, men undervejs gør vi ophold i de små 
byer, og finder et hyggeligt frokoststed. Vi kører 
gennem bjergrige og skovklædte landskaber, der 
periodisk afløses af agerdyrkede jorde og 
beyggelse. Der er masser af gode fugle, og vi 
stopper ved forskellige biotoper for at optimere 
oplevelserne, f.eks ved Obihiro som er kendt 
ynglested for Tornhalesejlere der yngler i en af 
byens parker. Hvis man ikke har været i det østlige 
Asien før, vil der være mange nye fuglestemmer at 
øve sig på, især de mange sangere (flere arter 
græshoppesangere), Japanese Bush Warbler, 
Eastern Crowned Warbler, Varied Tit, Japanese Tit
, Brown-eared Bulbul, Japanese White-eye, 
Narcissus Flycatcher, Meadow Bunting, Black-
faced Bunting, vipstjerter o.m.a. Ankomst til 
Haboro sent på dagen. O/N Haboro. B 
 
Dag 4: Teuri Island. Dagsekskursion til 
fugleparadiset blandt 1000.000 alke- og 
havfugle 
Vi har afsat hele dagen til en dagseksursion på 
Teuri Island der ligger omkring 30 km fra Haboro. 
Det er en lille ø med en omkreds på omkring 12 km, 
og har form som et menneskeligt fodaftryk set fra 
oven. På så lille en ø lever omkring 300 mennesker 
sammen med en million havfugle fordelt på otte 
arter. Farvandet omkring øen er rigt på fisk, frem 
for alt andet, det skinnende orange søpindsvin, 
som betragtes som en stor delikatesse. 
Fiskesæsonen for søpindsvin er fra juni til august, 
mens andre marine produkter fanges året rundt. 
Over halvdelen af befolkningen på øen er 
beskæftiget i fiskeindustrien. Både havfugle og 
mennesker, der bor på Teuri, er afhængige af 
havet.  
 



Når vi ankommer til øen kan man vandre øen rundt 
(ca. 3 timer) eller cykle. Vi ankommer med færgen 
til Teuris havn, og fem miutters gang fra havnen 
ligger der et informationscenter kaldet "Umi-no-
uchuukan," et godt sted at begynde! Efter 
besøgscenteret stopper bebyggelsen og på én 
gang åbner udsigten sig over Kurosaki-kysten. 
Herfra går det op ad bakke. Det hvide fyrtårn, som 
du vil se inden alt for længe, er et tegn på, at du er 
nået til Akaiwa-observatoriet på den sydlige spids. 
Udsigten over det åbne hav er formiddabel, og de 
stejle klipper er udsigtspunkter for brillelomvier, og 
Lomvier. Omgivelserne er i en bizar grad dækket 
af huller, som er redehuller af Rhinoceros Auklet. 
Med mere end 400.000 ynglepar er Teuri klodens 
største yngleplads for arten. Herfra laver vejen et 
stort U-sving og klatrer endnu højere, og man kan 
se et forladt fyrtårn på toppen af en lille bakke på 
øens højeste punkt, 184,5m. Kort efter er der 
endnu en vej mod havet, der fører til en lille hytte, 
hvor man kan se havfuglene på fineste vis. Det 
vrimler med skarver, måger og alkefugle. Pelagic 
Cormorant er en af ynglefuglene, og på denne 
årstid er det muligt at se adulte fugle i den smukke 
yngledragt med hvide fjerfaner der omkranser 
halsregionen. Rishiri-Fuiji er synlig, når vejret er 
klart, og på denne årstid kan du også nyde 
myriader af farverige blomster. Der er også mange 
sæler i farvandet. Vi har hele dagen til rådighed så 
der bliver lejlighed til at nyde den fantastiske ø. O/N 
Haboro. B 
 
Dag 5: Haboro – Wakkanai. Til nordspidsen af 
Hokkaido; smukke udsigter og landskaber 
Vi fortsætter til nordspidsen af Hokkaido. Igen en 
dag med kørsel gennem smukke bjergområder til 
vi når kysten. Vi har fundet et hyggeligt pensionat 

mellem Cape Soya (Soyamisaki) og Wakkanai, 
smukt beliggende ved havet (også her mange 
spættede sæler i vandet, som kan ses fra 
spisesalen). Stedet er et af de bedste for Grey 
Nightjar, som ofte høres fra parkeringspladsen 
uden for pensionatet. O/N Wakkanai. BD 
 
Dag 6: Wakkanai (nordspidsen af Hokkaido) – 
Abashiri. Okhotsk Line – kystvejen til Abashiri 
Vi fortsætter sydover langs halvøens østlige side 
ad Rt 238, den såkaldte Okhotsk Line. Også her 
fører vejen gennem frodige og grønne områder, og 
regionen er ret befolket. White-bellied Green 
Pigeon er relativ almindelig langs denne strækning. 
Saroma-søen. Beniya Natural Flower Garden (i 
Hamatonbetsu) er også et dejligt stop med fine 
arter, som efterhånden er velkendte, men 
stadigvæk…). O/N Abashiri. B 
 
Dag 7: Abashiri – Lake Tofutsu – Shiretoke - 
Rausu. Tofuso-søen, den smukke blomsterpark 
– Koshimizu, Rubinnattergale og spændende 
vandfugle, Shiretoke Nationalpark - på udkig 
efter brunbjørne 
Blot ti kilometer fra Abashiri ligger dagens første 
stop. Søen Tofutso-ko og det omkringliggende 
område er en god fuglelokalitet. Der er mange 
hejre- og andefugle (især Segland der ligger 
sammen med knar- og gråænder). På nordsiden af 
søen er der to boardwalks (den anden, utroligt nok, 
med wifi), som er en hotspot for Chestnut-eared 
Bunting (og Tornhalesejler). Lokaliteten ligger 
direkte ud til Othokske hav og kun ca 1⁄2 times 
kørsel fra Memanbetsu lufthavn. Vi brugte ca 1 
times tid her og benyttede p-pladsen og gangbroen 
ved HQ, der ligger i søens nordlige ende. På kortet 
er det den øverste ”røde cirkel”, der viser stedet 



hvor vi stoppede. Her er der fine p-forhold og et fint 
udløb mod havet med sandbanker. Det er muligt at 
stoppe flere steder ved landevejen, der løber 
mellem Othokske hav og Tofutso-ko. Bedste arter 
var Red-Crowned Crane og Lathams Snipe  
 
Den smukke blomsterpark - Koshimizu – er foruden 
blomsterpragten også kendt for mange 
Rubinnattergale. Vi fortsætter østpå ad kystvejen til 
Cape Puyuni. Her drejer vi til højre og kører ind i 
Shiretoke NP. Ruten bringer os op over Shiretoko-
passet og herfra går det nedad til den berømte 
fiskerby Rausu.  
 
Landskabet er karsk og med lav kratvegetation af 
lave Stenfyr (1-2 m). Også avifaunaen er domineret 
af alpine fugle. Fra toppen af fyrtræerne lyder den 
smukke sang fra Krognæb, og Japansk Jernspurv 
er ofte iagttaget i området omkring den stort 
parkeringsplads. Det er også i disse områder, at 
det er muligt at se brunbjørne der bevæger sig på 
bjergskråningerne. Længere nede, er vegetationen 
domineret af kraftig lav bambus-vegetation der 
også er hjemsted for den sjældne Gray Bunting – i 
områdets skove forekommer også Siberian Blue 
Robin, Olive-backed Pipit, Blue-and-White 
Flycatcher og den smukke Narcissus Flycatcher. 
Sidst på dagen ankommer vi til Rausu, og bliver 
indkvarteret på et komfortabelt hotel.  der groft 
betyder "Lavt land." Rausu ligger i den østlige ende 
af Hokkaidos Shiretoko-halvø. Det er beliggende 
på det sydøstlige hjørne af halvøen ud mod 
Nemuro-strædet. Rausu er en by beliggende i 
Nemuro præfekturet med en anslået befolkning på 
5.395 og et areal på 397,88 km². Ordet "Rausu" 
stammer fra Ainu-ordet Raushi, Byen strækker sig 
langs en smal stribe land, der strækker sig 64 km 
fra sydvest til nordøst. Shiretoko-bjergkæden er 
kilden til utallige floder, der alle munder ud i havet. 

Rausu er primært en fiskerby. En tredjedel af 
indbyggerne er beskæftiget i fiskeindustrien (Kichiji 
stenfisk, Alaska Pollock, Konbu Rausu tang, laks, 
blæksprutte og søpindsvin. Der er intet andet sted 
i Japan at høste søpindsvin fra vinter til sommer 
end Rausu. Hvad angår landbrug, er der i det 
sydlige Rausu noget mælkeproduktion, men ingen 
jord, der er egnet til dyrkning af ris, produkter eller 
andet storskala landbrug. Vi indkvarteres på 
komfortabelt hotel ved kysten for de følgende tre 
nætter og vi har flere spændende projekter på 
programmet. O/N Rausu. B 
 
Dag 8 og 9. Rausu – hvalsafari, Blakistons Fish 
Owl, bjørnesightings mm 
Som nævn har vi flere vigtige programpunkter i 
Rausu og omegn. Afhængigt af vejret koordinerer 
vi de forskellige programpunkter, så deltagerne får 
maksimalt udbytte. Farvandet omkring Shiretoko-
halvøen er et af klodens bedste steder at se 
spækhuggere i det sene forår, og på denne årstid 
er antallet af Spækhuggere størst. Vi har inkluderet 
en hvalsafari fra Rausu, men det er muligt at tilkøbe 
ekstra. En hvalsafari tager typisk 3-4 timer 
formiddag eller eftermiddag. Sundet er formet som 
en bugt, og bølgerne er forholdsvis rolige, hvilket 
gør det til det ideelle sted sejltur efter hvaler og 
spækhuggere. Pukkel- og vågehvaler, samt flere 
delfin-arter ses ofte blandt de enorme flokke af 
Tyndnæbbet Skråpe (Short-tailed Shearwater). 
Øvrige del af dagene bruger vi på ekskursioner i 
bjergene på gårsdagens rute Rausu – Shiretoko-
passet – Rausu (ofte skal strækningen 
gennemkøres flere gange for at optimere chancen 



for at se brunbjørn). Selvfølgelig kigger vi også 
efter klodens største ugle, Blakiston’s Fish Owl. 
Størrelsen er 60-71 cm med en vingelængde på 
50-56 cm. Hunnerne er større end hannerne. 
Hanner vejer 3,1 kg i gennemsnit, hunner 3,25 kg i 
gennemsnit. Det er en af klodens mest sjældne 
ugler.  Hovedet har pjuskede øretopper og 
oversiden er brun med sortbrune skaftstriber og 
brune fjerspidser. Ryggen er mørkere rødbrun med 
sortbrune indslag. Vingerne er dybbrune med 
buffish-gullige indslag. Undersiden er bleg brun-
brun med sortbrune striber og smalle lysebrune 
bølgede tværstriber. Øjets iris er lysende gul og 
næbbet gråligt. Som deres navn antyder, lever 
Blakistons fiskeugler hovedsageligt af fisk, nogle 
gange af en betydelig størrelse: Amurgedder, 
havkat, ørred, laks samt krebs. De tager også tage 
frøer, som nogle gange fodres til unge i store 
mængder. Om vinteren præderer de pattedyr, 
såsom harer og Mår. Jager normalt ved mørkets 
frembrud, men er også aktiv i skumringen. Kan 
også jage om dagen og natten i yngletiden. Byttet 
fanges ved at uglen sidder afventende på en gren 

og lydløst flyver ned til vandet og griber byttet, men 
den tilbringer hyppigere tid langs flodbredderne 
hvor den står afventende og spejder efter fisk, eller 
vader aktivt gennem det lave vand på jagt efter fisk. 
Vi har inkluderet en aften/nat på en af klodens 
bedste lokaliteter, og som regel har vi succes. Det 
er muligt at tilkøbe ekstra ”aftenvagter” i selskab 
med "Kotan Koru Kamui” (’guden, der fører tilsyn 
med landsbyen’) som Ainu'erne kalder den. O/N 
Rausu. B 
 
Dag 10: Rausu – Nemuro. Ad kystvejen til 
Nemuro-halvøen 
I løbet af dagen kører vi mod sydøst, ad kystvejen 
langs Izmerny-strædet indtil vi når Nemuro-
halvøen (100 km). Undervejs passerer vi små 
havnebyer, og stopper hvor der er gode udsigter og 
fugle at kigge på. Havørne sidder ofte eksponeret 
på betonmolerne og i den lave buskvegetation 
langs er Rubinnattergale og Stejneger’s Stonechat 
almindelige. Steder med træer og tættere 
vegetation er gode levesteder for Oriental Cuckoo, 
Japanese Bush Warbler, Eastern Crowned 



Warbler, Sakhalin Grasshopper Warbler, Meadow 
Bunting og Black-faced Bunting. I det åbne 
landskab svæver Black-eared Kite side om side 
med Large-billed Crow, og på el-ledningerne sidder 
Bull-headed Shrike, Chestnut-cheeked Starling, 
White-cheeked Starling, og Russet Sparrow. Long-
tailed Rosefinch og Latham’s Snipe frekventerer 
fugtige kær og moser, og Asian House-Martin og 
Pacific Swift jager insekter over vandfladerne. O/N 
Nemuro for de følgende tre nætter. B 
 
Dag 11 og 12: Nemuro-halvøen - Cape Nosappu  
Nemuro halvøen er den sydøstligste spids på 
Hokkaido og er sidste bastion mod det store 
Stillehav – man kan se direkte over til Kurilerne. 
Halvøen er omkring 30 kilometer lang og 8 
kilometer bred. Cape Nosappu på dets spids er det 
østligste punkt på Hokkaido. Den nordlige kystlinje 
ligger ved Nemurobugten,  mens den sydlige 
vender ud mod Stillehavet. Vi har to hele dage i 
området, og det er vigtigt eftersom vejret er meget 
omskifteligt. Her møder vandstrømme fra 
Stillehavet vandet fra Okhotskhavet, og skaber et 
ustabilt vejrlig. På få minutter kan tågen komme 
rullende fra syd og grænsen mellem tåge og klart 
vejr bevæger sig frem og tilbage ved 
Nosappumisaki. Ind imellem ser alt fint ud, indtil 
man når spidsen af halvøen ved Nosappumisaki 
der kan være dækket af tyk tåge. På andre 
tidspunkter kan solen skinne og en halv time 
senere er himlen mørk og regnen vælter ned. Den 
store nedbørsmængde er en af årsagerne til at 
vegetationen er så frodig i skovene og langs 
kysten.  
 

På Nemuro-halvøens østligste punkt, Cape 
Nosappu kan man på lang afstand se det lysende 
hvide 100 meter høje Aurora Tower, og stedet 
rummer Bokyo no Misaki Park som er et museums 
kompleks dedikeret til historien om Kurillernes 
historie, søfart, mennesker og geografi. Cape 
Nosappu ligger meget tæt på Habomai-øgruppen, 
som administreres af Rusland. Den nærmeste ø, 
Signalny Rock, ligger kun 3,7 km væk. Som sådan 
dukker russiske patruljebåde ofte op i strædet og 
gør historien nærværende. Japan gør stadig krav 
på suveræniteten over disse øer, som har været 
besat af Rusland siden slutningen af Anden 
Verdenskrig. Derfor huser Cape Nosappu flere 
monumenter: den store ’bue’ Shima-no-kakehashi 
(’Broen til de fire øer’) og 'evig ild' til minde om tabet 
af øerne. Kort afstand fra Bokyo no Misaki Park  
ligger Cape Nosappu Fyrtårn som er det ældste i 
Hokkaidō, bygget i 1872. Der ligger et lille skjul 
hvor ornitologer kan stå i læ for vind og vejr.  
 



Halvøen er fremragende når det gælder 
observationer af lommer, skarver, alkefugle mv, 
der kan studeres fra spidsen – Nosappu Misaki. 
Hvis det blæser, kan man stå i læ af fyret, men 
ellers kan man stå uforhindret ved p-pladserne og 
gangarealerne, eller sætte sig i græsset – man har 
et fortrinligt blik over havet. Der er et par 
souvenirbutikker og spisesteder nær fyret. Der er 
flere fine arter i området både i havet og på 
landsiden, og blandt højdespingerne er Red-Faced 
Cormorant, Pigeon Guillemot, Spectacled 
Guillemot, Rhinoceros Auklet, Tufted Puffin, 
Rubinnattergal, Long-tailed Rosefinch, Stejneger’s 
Stonechat, Middendorff ́s Warbler o.m.a. Med lidt 
held kan man se havoddere, hvaler og sæler langs 
kysten, og landskaberne er i juni måned dekoreret 
af smukke iris  
 
Taiga-skovene omkring Onneto-søen og Furen-
søen er et must når man besøger Nemuro-
området. Fin gammel nåleskov med kraftig 
undervegetation skaber gode betingelser for 
spætter, sangere, drosler, ugler, Hjerpe og andet 
godt. Vi har prioriteret en tidlig vandretur (8 km) 

gennem skoven for at opleve stemningen og 
fuglesangen optimalt. Mens det endnu er mørkt 
begynder Gulddroslen sin smukke monotone 
fløjten, snart akkompagneret af Blåstjert, Japanese 
Thrush, White-Bellied Green Pigeon, Japanese 
Robin, Eastern Crowned Warbler, Sakhalin Leaf 
Warbler, Varied Tit, Siberian Blue Robin, Narcissus 
Flycatcher, Blue-and-White Flycatcher og Asian 
Stubtail m.fl. Flere arter spætter er i området: 
Hvidrygget, Tretået, Sortspætte (sjælden i Japan) 
Japanese Pygmy Woodpecker, og alle tre arter 
græshoppesangere kan også opleves. Også 
Orientgøgens karakteristiske dybe monotone 
pauken, der kan høres på lang afstand, er et 
karakteristisk element i skovens lydlandskab. Søer 
og moser rummer også fine fugle: Black-browed 
Reed Warbler, Segland, Red-Crowned Crane, og 
Lathams ́Snipe. Den nærliggende Hattaushi Bridge 
er en velkendt lokalitet for Blakiston’s Fish Owl, 
men den er svær at se på denne lokalitet. De 
overflyvende Tornhalesejlere er nemmere! Også 
Slagugle giver periodisk sit besyv med. O/N 
Nemuro. B 
 
Dag 13: Hokkaido – Tokyo. Indenrigsflyvning 
og ankomst til Tokyo 
Efter morgenmaden kører vi mod Kushiro, hvorfra 
vi sent om eftermiddagen tager flyet til Tokyo. Vi 
ankommer til Narita lufthavn om aftenen og 
overnatter på et hotel i Tokyo. B 
 
Dag 14: Tokyo på egen hånd 
På egen hånd i Tokyo (husk at forlængelse er 
mulig, hvis du har lyst til at tilbringe flere dage i 
storbyen!) Tokyo var engang en lille fiskerby, men 
er i dag en af verdens største og mest moderne 
storbyer. Tokyo består af mange små bydele, hver 
med deres helt eget særpræg og stemning. Dagen 
er afsat til at gå på opdagelse i Tokyo på egen 
hånd. Og lad det være sagt med det samme: Tokyo 
er ét stort overflødighedshorn af spændende 
indtryk og muligheder, uanset om man er til 
shopping, museer eller til at dykke ned i de mange 
kulinariske fristelser. Det er let og effektivt at 
komme rundt i byen med metro, og rejselederen 
hjælper gerne med idéer til dagen. Forslag til 
seværdigheder: Japans største shintotempel, Meiji 
Jingu. Templet stod færdigt i 1920 og er et symbol 
på kejserens vigtige rolle i det japanske samfund – 
både som politisk og religiøst overhoved. Shibuya, 
der er et af byens mest berømte områder 
overhovedet – både blandt japanerne selv og 
blandt turister. Shibuya ligger midt i byen, og 
stationen er et af Tokyos trafikale knudepunkter, I 
Shibuya-krydset vælter neonlys og storskærme 
med reklamer og musikvideoer ud fra højhusene, 
og hundredvis af fortravlede japanere – fra 
forretningsmænd til skoleelever i deres 
skoleuniformer og trendy unge med vilde frisurer – 
haster ud i fodgængerfeltet, når lyset skifter til 
grønt. Foran stationen er der en lille statue af en 
hund – Hachiko-statuen – som er byens mest 
berømte mødested. Historien om den loyale hund 
Hachi, der dag efter dag trofast venter på sin herre 



foran stationen – selv efter dennes død. Tæt 
derved ligger den ganske eksklusive shoppegade 
Omotesando, hvor du finder et hav af både 
japanske og udenlandske mærker. I den helt 
anden boldgade af byens tilbud kan du opleve det 
gamle traditionelle Tokyo i bydelen Asakusa. Her 
er der stadig mange gamle velbevarede træhuse, 
der overlevede anden verdenskrigs ødelæggelser, 
og midt i Asakusa troner Asakusa Kannon-templet 
med den markante, store røde lanterne i 
indgangsporten. Gå lidt på opdagelse i de små 
sidegader omkring templet, hvor de små 
snackboder frister med både sødt og salt. Prøv for 
eksempel friskristet senbei, de berømte japanske 
saltkiks, som findes i et hav af smagsvarianter og 
størrelser. Vil du gerne have dit køkken spædet op 
med japanske køkkenting så læg vejen forbi 
køkkenshoppegaden Kappabashidori, som kan 
nås til fods fra templet. Her fås intet mindre end 
ALT til køkkenet: fra plastikmad-figurer til gryder, 

spisepinde, japansk keramik, tekander i støbejern 
til grøn te og meget andet. Hvis der er interesse 
arrangerer rejselederen gerne en fælles middag, 
inden vi tager afsked næste morgen. O/N Tokyo. B 
 
Dag 15: Hjemrejse – Velkommen hjem! 
Vi forlader hotellet og kører mod lufthavnen for at 
sætte os til rette i flyet hjemad. Forplejning i flyet 
 

 
FOTOGRAFERING:  Er i verdensklasse på denne 
rejse! Japanerne elsker at fotografere og har 
normalt ikke noget mod at de eller deres bliver 
fotograferet.  
 
STRØMFORSYNING:  Er 100V dvs det er 
nødvendigt med adapter for at tilpasse 
vesteuropæiske stik til japanske stikkontakter.  
 
PENGE:  De fleste hoteller, restauranter etc. 
accepterer generelt ikke udenlandske kreditkort, 
men alligevel er det som regel muligt at finde ATM 
maskiner hvor der kan hæves lokal valuta – ellers 
medbring kontanter i form af USD. 
 
TELEFON: Japan har deres eget mobilnet-system, 
og som regel fungerer danske mobiltelefoner ikke i 
Japan! Telefon kan lejes i Tokyo lufthavn. Kontakt 
Miksture herom. Flere steder undervejs er der Wi-
Fi. 

SPROG: De fleste japanere forstår og taler ikke 
engelsk eller andre udenlandske sprog (undtaget 
er naturligvis vores lokale guider). Alt er skrevet på 
japansk hvilket gør det til en lidt underlig sproglig 
fisk at besøge Japan, men japanerne er utroligt 
elskværdige, og med fagter og smil går det endda! 
 
REGEL No.1 
Husk ALTID at efterlade skoene udenfor; de er 
endda mere rigoristiske end russere hvad det 
angår – så det er vigtigt. Det er voldsomt 
fornærmende at vade indenfor med sko og at 
steppe på samme dørtrin hvor du sætter dine sko! 
Vel indenfor bliver der som regel leveret 
slippers/sutsko, og når du går på toilettet, skal du 
OGSÅ skifte sko; som regel står der separate 
sutter udenfor toilettet. Ihukom det – folk har mistet 
hovedet for mindre forseelser ;) 
 
 



FORPLEJNING 
Maden i Japan er fantastisk – især hvis man er til 
Sushi! På rundrejsen skal vi nok stifte bekendtskab 
med det japanske køkken, der dog også indeholder 
mange andre kulinariske sager end ris og fisk. God 
gedigen, velsmagende og sund kost baseret på 
friske råvarer. Til måltiderne serveres grøn te. 
Frokosterne kan snildt købes på de utallige små 
supermarkeder eller tankstationer – europæiske 
sandwich eller japansk sushi. Kolde og varme 
drikke kan stort set konstant købes i automater der 
er opstillet stort set overalt i byer og havne. 
 
KLIMA 
Om foråret er det køligt og regnfuldt på Hokkaido. 
Påregn at medbringe forårstøjet som du anvender 
hjemme på kolde dage. Mere information følger inden 
afrejsen.   

 
HVAD SKAL MEDBRINGES 
Flg. info vil blive fremsendt  
Praktiske informationer 
Litteraturliste 
Praktiske rejsetips og  
Forslag til pakkeliste 

 
Sovietistan Travel er naturligvis til enhver tid til 
disposition for supplerende oplysninger. Kontakt os 
gerne for yderligere information 
 
Med venlig hilsen 
 
Michael Westerbjerg Andersen, indehaver af 
Sovietistan Travel og Miksture Expeditions: 
WhatsApp: +996 700 102 104 
www.sovietistantravel.com 
Mail: mic@miksture.com 
 
Velkommen! 

http://www.sovietistantravel.com/

