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Gruppe 2: 29. november – 17. desember 
 

  

Kjære håndballvenner! 

Nå får du anledning til å bli med på en reise til Japan du aldri vil glemme.  
 

- Vi tar vare på deg på hele reisen. Du er trygg når du reiser med Håndballens Venner og Let’s Travel.  
- Vi har vært i Japan og kvalitetssikret alt. 
- Vi bor i VM byen Kumamoto 
- Vi reiser med Emirates som er et av verdens beste flyselskaper for å unngå lange forsinkelser på grunn av 

dårlig vintervær. 
- Vi har den beste banketten med live musikk. 
- Vi har erfarne reiseledere fra start til slutt. 
- Vi har engelsktalende japanske guider og assistenter under hele oppholdet i Japan. 

 
Valget er enkelt! Reis med Håndballens Venner og Let’s Travel! 
 
I denne pakken får du totalt 16 netter i Japan, tre i Tokyo, tre i Kyoto, en i Hiroshima og ni i Kumamoto. Da 
får du oppleve store deler av Japan samtidig som du får med deg mellomspill og finalespill. Vi setter opp 
sightseeingturer i de forskjellige byene, men vi gir deg også noen fridager slik at du kan se og gjøre akkurat 
det du vil. Avreise fra Gardermoen 29. november via Dubai og retur 17. desember. 

 



 

 

 

Tokyo 

Hovedstaden i Japan er virkelig et sted hvor du kan spise alt, se alt og shoppe alt. Her finner du mat fra hele 
verden. Severdigheter som anbefales er Tokyo Skytree. Her kan du få oversikt over hele byen. I Asakusa kan du 
se tradisjonelle templer og salgsboder og i Tsukiji finnes verdens største fiskemarked. Tokyo Imperial Palace er 
også verd et besøk.  

  

 
Shinagawa Prince Hotel 4*                                             
http://www.princehotels.com/shinagawa   
10-30 Takanawa 4-chome, Minato-ku Tokyo, 108-8611 Japan 
 



   
Beliggenhet  
Hotellet ligger noe utenfor sentrum, men det ligger rett ved Shinagawa togstasjon, så det er lett å ta seg inn 
til hjertet av Tokyo. 
 
Rommene  
Gratis Wi-Fi, lite skrivebord, elektronisk safe, tekoker, TV, WC, bad med dusj og en mengde toalettartikler. 
 
Fasiliteter 
Hotellet har gratis Wi-Fi med høy hastighet, frokost, bar, resepsjon og sju forskjellige restauranter og 40 
bowlingbaner.  
 

Kyoto 

 

I Kyoto kan du se mye av det gamle tradisjonelle Japan. Du kan begynne dagen med å ta en fottur i 
bambusskogen Arashiyama, eller ta en tur opp fjellet ved Inari shrine som er kjent for sine tusen røde porter. 
Besøk det gylne tempelet Kinkaku-ji som er dekket av ekte gull i et vakkert naturområde. Ta turen til Gion 
distriktet og kanskje du får se en Geisha på veien. Kyoto vil gi deg følelsen av å ha besøkt den tradisjonelle 
delen av Japan. 

  

 
Hotel Vischio Kyoto 4*                       https://www.hotelvischio-kyoto.com/en/  
44-1, Kamitonodacho, Higashikujo, Minami-ku, Kyoto City, Kyoto Prefecture 
 
 



   
Beliggenhet  
Hotellet ligger midt i sentrum av Kyoto.  
 
Rommene  
Gratis Wi-Fi, et lite bord, TV, WC og bad med dusj. 
 
Fasiliteter 
Hotellet har frokost, restaurant, resepsjon, gym, stort felles bad og lounge for hotellgjester.  
 

  



Hiroshima 

 

En mandags morgen klokken 08.15 den 6. august 1945 ble atombomben sluppet over Hiroshima. Rundt 
90 000 – 166 000 personer mistet livet som følge av bomben og ettervirkningene. 70 % av byen ble 
fullstendelig ødelagt av bomben og de etterfølgende brannene. I dag er byen bygget opp igjen med mange 
bygninger og museer som minner om den forferdelige hendelsen. Museene forteller om detaljerte 
opplevelser fra overlevende som kan få de mest følelsesløse personer til å føle ubehag. Når det er sagt, bør 
alle få med seg denne byen en gang i livet. Det er noe helt annet å oppleve denne plassen enn å lese om den i 
historiebøkene.  

        

Grand Prince Hotel Hiroshima 4*         http://www.princehotels.com/hiroshima/ 
23-1 Motoujina-machi, Minami-ku, Hiroshima, 734-8543 Japan 
 
 

    

Beliggenhet  
Hotellet ligger på en liten øy litt utenfor den travleste delen av Hiroshima. Hotellet har gratis transport til 
togstasjonen. Busstopp finnes ved hotellet hvor du kan ta buss til sentrum, fredsparken og togstasjonen. 
 
Rommene  
Gratis Wi-Fi, kjøleskap, TV, bad med dusj. 
 
Fasiliteter 
Hotellet har frokost, lunge, resepsjon, gym, spa, varmebad og 7 restauranter.  
 

  



Kumamoto 

Kumamoto er en storby med 650.000 mennesker som ligger ca. halvveis mellom Fukuoka og Kagoshima. 
Byen har dype historiske røtter og byens slott, Kumamoto-jo, er et av Japans største og mest imponerende. 
Slottet har to tårn, hoved tårnet har seks etasjer og det andre er noe mindre med kun fire etasjer. Fra toppen 
av hovedtårnet har man en vakker utsikt over Kumamoto by og hele slottsparken. Kumamoto er kjent for to 
ting: et spennende kjøkken og at innbyggerne lever lenge. Om de to tingene henger sammen er usikkert, men 
de mer eventyrlystne bør ikke gå glipp av byens kulinariske spesialiteter, bl.a. lotusrot med chili-miso og ba-
sashi – rått hestekjøtt! Under oppholdet så anbefales også et besøk til den elegante suizenji-jojuen hagen 
som er en miniatyrversjon av den 53-stopp lange Tokaido veien som forbant Kyoto og Tokyo i gamle dager. 
Her er bl.a. en miniversjon av Fuji-fjellet. Kumamoto er dessuten kjent for vakkert, tradisjonelt håndverk. 
 

     

Hotel Trusty Premier Kumamoto 4* 
3-13 Sakuramachi, Chuo-ku, Kumamoto 
 
I Kumamoto skal dere bo på Hotel Trusty. Et flunkende nytt hotell som ligger meget sentralt og hvor bussene til 
kampene går ifra.  
Under finner du konseptbilder av hotellet. 

  
Hotellets fasade                         Resepsjon 



  
Dobbeltrom           Kaffe lounge 

 

Program dag for dag 

 

 

 

Fredag 29. november:  Avreise fra Norge 
Avreise fra Oslo med Emirates kl. 14.10 med mellomlanding i Dubai. 
 
Lørdag 30. november:  Vi lander i Tokyo 
Flyet lander i Tokyo lokal tid klokken 17.20. Etter ankomst blir vi møtt av som følger oss til bussen for transport til 
Shinagawa Price Hotel. Hotellet ligger i det mest populære området i Tokyo. Etter innsjekk er det tid for å oppleve 
områdene rundt hotellet.  
 

                             
 
Søndag 1. desember:  Tokyo 
Fellesmøte fra klokken 10.00 til 12.00. Denne dagen står til egen disposisjon. Denne dagen kan for eksempel benyttes 
til å ta heisen opp Tokyo Skytree eller ta en spasertur i de mange flotte parkene. En tur til Edo-Tokyo museet er også å 
anbefale. Her får du innblikk i Tokyo sin historie. Kl. 20.00 felles middag på lokal restaurant. 



 
Mandag 2. desember:  Tokyo 
Etter en god natts søvn og en bedre frokost er det tid for en dagsutflukt til Hakone. Der blir det cruise på Ashi Lake, 
besøk til Hakone Open air Museum, Owakudani Ropeway og servering av Lunsj.  Engelsktalende guide følger 
med på dagsturen. Kvelden er fri til egen disposisjon.  
Bagasjen skal pakkes og leveres i resepsjonen for transport til Kyoto. Den vil bli levert på hotellet i god tid før dere 
ankommer.  
 
Tirsdag 3. desember:  Vi reiser til Kyoto 
Frokost og utsjekk. Felles transport i egen buss til Tokyo jernbanestasjon. Engelsktalende assistent følger med 
bussen og får oss trygt ombord på toget. Vi reiser med Shinkansen (lyntoget) fra Shinjuku til Kyoto. På toget er 
det inkludert lunsj - Bento Box. Etter ankomst Kyoto er det halvdags sightseeing før vi sjekker inn på Hotel 
Vischio Kyoto. Det blir sightseeing i egen buss med guide hvor vi vil bl.a. besøke Kinkakuji Temple, Ryoanji 
Tempel og Nijo Castle. 
 

Keiserpalasset 
Som turist har man privilegiet å kunne besøke Keiserpalasset uten å måtte vente mer enn en dag eller to på 
tillatelse fra myndighetene (japanerne må faktisk vente på tillatelse i flere måneder.) De enorme 
palassbygningene ligger midt i Kyoto i en stor park. Selv om keiseren nå er bosatt i Tokyo drar alle nye 
regenter til Kyoto for å bli kronet. Adgang til de flotte keiserlige villaene Katsura og Shugakuin, samt 
parken Sento Gosho kan man besøke samtidig med keiserpalasset. 

 
Nijo-slottet 
Nijo-slottet var Tokugawa-shogunatets residens i Kyoto og er en unik historisk perle som vitner om styret 
i Japan på den tiden. Som i Nikko, ansatte de Japans beste snekkere og kunstnere til å bygge slottet, som i 
dag er Japans best bevarte palass. Nattergal-gulvet som lager lyd når man går på det, er en fasinerende 
konstruksjon som til tross for moderne teknikker, ikke kan kopieres i dag.  

 
 
Onsdag 4. desember:  Kyoto 
Halvdags sightseeing med egen buss og engelsktalende guide. Besøk til Kinkaku-ji Temple - Arashiyama. 
(Gullpaviljongen) Her vil dere få anledning til å spasere mot byen og utforske de små butikkene langs veien 
som har det meste som er å få kjøpt. Det blir Lunsj på lokal restaurant. 
 
   
 
 
 
        
 
 
 
Torsdag 5. desember:  Kyoto 
Denne dagen er fri til å utforske Kyoto på egenhånd.  
En spasertur gjennom de sentrale delene av Kyoto setter en i en helt spesiell stemning.  
Særlig når man ser den livlige markedsplassen i Nishiki-koji, de maleriske kvarterene i Kiyomachi, samt de 
berømte Geisha-kvarterene, Gion og Pontocho. 
I motsetning til de fleste andre japanske storbyer, er det sentrale Kyoto veldig oversiktlig og det er lett å orientere 
seg. Byen, som i mer enn tusen år fungerte som keiserhovedstad, er bygget opp etter kinesisk forbilde og gatene 
treffer hverandre vinkelrett. Kyoto brant ned mange ganger og ble plyndret under middelalderen, men er den 
eneste større japanske byen som ikke ble bombet under 2. verdenskrig 
 
Kofferten pakkes og leveres i resepsjonen for transport til hotellet i Hiroshima.  
 
Fredag 6. desember:  Vi reiser til Hiroshima 



Etter utsjekk er det oppmøte i resepsjonen hvor den engelsktalende assisten vil følge oss til stasjonen hvor vi tar 
Shinkansen til Hiroshima. Ved ankomst Hiroshima er det hel dag sightseeing i Hiroshima. Egen buss og egen 
guide.   
 
Hiroshima er i dag en livlig og fargerik by på tross av den mørke historien de fleste forbinder med byen. Folket 
her tar ekstra godt vare på hverandre, nyter den utrolige maten og er særdeles mottagende for alle tilreisende om 
de er japanere eller turister fra utlandet. Det blir besøk til 
Peace Memorial Museum, Itsukushima Shrine og lunsj underveis.  
Sightseeingen avslutter på Grand Prince Hotel Hiroshima hvor dere skal bo siste natten før turen går til endelig 
bestemmelsessted Kumamoto.  
Buffet på hotellet inklusive drikke kl. 20.00 – 22.00. 
Bagasje levers i resepsjonen for transport til Kumamoto. Den vil være levert på hotellet til dere ankommer. 
 
Lørdag 7. desember:  Vi reiser til Kumamoto 
Transport med egen buss til Hiroshima togstasjon. Engelsktalende assistent følger med. Shinkansen til Kumamoto. 
 

 
 
De dagene Norge spiller blir det transport til og fra kamparenaen. 

Søndag 8. desember:  Kampspill eller sightseeing 
Møterom på hotellet i to timer.  
I resepsjonen på hotellet vil det være en skranke for dere hvor det er mulig å melde seg på forskjellige utflukter. 
Valget vil være for heldags- eller halvdags utflukter. Disse skal også passe inn med dagens kamper. Det finnes et 
godt utvalg som bl.a. en halvdagstur til Kurokawa onsen. Japanere elsker varmekilde og det er et must å prøve.  
Hva med en heldagstur til Nagasaki, Kagoshima eller Shimabara. Alt kan være mulig å nå på en dag med 
hurtigtoget Shinkansen. Priser fra Nok 900,- inklusive lunsj. 

Mandag 9. desember:  Kampspill eller sightseeing 

Tirsdag 10. desember:  Kampspill eller sightseeing 

 



 

Onsdag 11. desember:  Kampspill eller sightseeing 

                  

Torsdag 12. desember: Kampspill eller sightseeing 

Fredag 13. desember:  Semifinale. 
Transport til og fra arena 

Lørdag 14. desember:  Bankett med live musikk 
Bankett med live musikk.  

           

Søndag 15. desember:  Bronsefinale og finale.  
Transport til og fra arena 

Mandag 16. desember: Hjemreise 
Transport med buss fra hotell til togstasjon. Reiser videre med hurtigtog til Osaka. Avgang med Emirates klokken 
23.35. 

Tirsdag 17. desember:  Lander i Norge 
Flyet lander i Oslo 12.00 

 

 

 

Pris 

29. november – 17. desember 2019 

Per person i singelrom uten kampbilletter 
kr. 74.850,-  

Per person i dobbeltrom uten kampbilletter 
kr. 61.750,-  



Prisen gjelder for alle kamper Norge skal spille inklusive semifinaler, bronsefinale og finale 
per person: kr. 2.300,- 

NB! Pris på trippelrom på forespørsel. Sender mail til nils@letstravel.no eller tlf. 35 900 915 
 

Prisen inkluderer 

- Flybilletter med Emirates Oslo – Tokyo med retur fra Osaka.  
- Transport fra flyplass i Tokyo til hotell i Tokyo. 
- 3 netter i Tokyo på Shinagawa Prince Hotel. Fellesmøte. 
- Heldag sightseeing til Fuji og Hakone med lunsj. 
- Togreise fra Tokyo til Kyoto. 
- 3 netter i Kyoto på Hotel Vischio Kyoto. 
- 2 x halvdag sightseeing i Kyoto med lunsj.  
- Togreise fra Kyoto til Hiroshima 
- 1 natt på Grand Prince Hotel Hiroshima 
- Halvdags sightseeing i Hiroshima med lunsj og museum 
- Transport fra hotell til togstasjon. 
- Togreise fra Hiroshima til Kumamoto 
- Transport fra togstasjonen i Kumamoto til hotel Trusty Premier t/r.  
- 9 netter på Hotel Trusty Premier Kumamoto.  
- Frokost på alle hoteller.  
- Transport hotell – arena t/r de dagene Norge spiller  
- Togtransport fra Kumamoto til Osaka flyplass 
- Gratis Wi-Fi på samtlige hoteller.  
- Bankett med buffet og live musikk.  
- Supporterpakke som inneholder to t-skjorter, genser, boblejakke, bjelle og ryggsekk  

- Turledere fra Let`s Travel. 
 

Sightseeing og museer: 

- Hel dag sightseeing til Hakone 
- 2 x halv dag sightseeing i Kyoto 
- Hel dag sightseeing i Hiroshima 
- Hakone Open Air Museum 
- Kinkakuji Temple 
- Ryoanji Temple  
- Nijo-Castle 
- Tenryuji Temple Arashiyama 
- Peace Memorial Museum 
- Itsukushima Shrine  
Ekstra tur i Dubai 

Du skal ut på en fantastisk reise til «Solens rike». I og med at det skal være mellomlanding på alle gruppene i Dubai 
vil vi tilby deg et ekstra opphold her. Velger du dette får du: 
 

- 3 netter på 5 stjerners JW Marriott Marquis Hotel Dubai 
- Daglig frokost  
- Gratis internett 



- Ørkensafari med firehjulstrekkere og BBQ middag. Man blir hentet på hotellet og etter en time på motorveien 
stoppes det på en kamelfarm. Deretter kjøres det ut i sanddynene og ender opp i campen hvor man blir ønsket 
velkommen med arabisk kaffe og dadler. Her blir det folkedans og BBQ-middag.  

- Historisk citysightseeing i Dubai som avsluttes med en tur opp i Burj Khalifa og besøk At The Top i verdens 
høyeste bygning som er 828 meter høy med 163 etasjer. Burj Khalifa og Dubai Fountain ligger i samme 
kompleks som Dubai Mall, et av verdens største kjøpesenter.  

- En dag fri, men vi kan skaffe billetter til mange andre utflukter. Kanskje vil du kun ligge ved bassenget å nyte 
livet. 

 
Pris tillegg  

Frivillig ekstra tur i Dubai 

Per person i singelrom  
fra. kr. 8.980 

 

Per person i dobbeltrom  
fra. kr. 5.980,-  

 
Pris på trippelrom på forespørsel. 

 
 

Hotell i Dubai  
 
Hotel JW Marriott Marquis Hotel Dubai 5* 
 
Et flott 5 stjerners hotell med bra beliggenhet. Hotellet har ti restauranter/lounger, en flott terrasse med 
svømmebasseng og spa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktig note: Dette tilbudet gjelder i forkant av utreise fra Norge. Dersom du ønsker å benytte dette ekstra tilbudet i 
Dubai, må du sende mail til: nils@letstravel.no eller ringe 35 900 915. 

 

 

 

Viktig informasjon! 

1. Vi forbeholder oss retten til å kunne levere andre hotell i samme kategori dersom de valgte hotellene 
ikke er tilgjengelige på markedet. 
 



2. Priser på utflukter i Kumamoto vil komme på et senere tidspunkt. 
 

3. Påmeldingsfristen er 10. mai 2019. 
Alle må melde seg på via påmeldingsskjemaet på: www.handballensvenner-norge.no 
 

4. Betaling: 
Depositumbeløpet kr. 25.500,-  inkludert kampbillettene kan betales kostnadsfritt ved direkte 
overføring til bankkonto nr. 1080 29 34969 innen 20. mai 2019. 
Innbetalingen merkes med navn på alle deltagerne som betalingen gjelder for.  

Faktura for restbeløp vil komme fra Let’s Travel ca. 01. september 2019.  
 

Viktig: Påmelding er ikke registrert før Håndballens Venner har mottatt depositum og betaling.  
 

5. Avbestilling/endringer. 
Depositumet er ikke refunderbart etter den 20. mai 2019. Frist for innbetaling av restbeløp er satt til 
15. september og etter denne dato er det ingen refusjon.  
Avbestilling må sendes på mail til livoberger@gmail.com.  

6. Tilslutningsflybilletter fra andre byer i Norge gjøres på forespørsel. 
 

7. Pris på trippelrom for alle hoteller på forespørsel. 
 

 
Kontaktinfo:  

Let’s Travel:   Tlf: 35 900 900, e-post: nils@letstravel.no 

Håndballens Venner: Sigvard Magelssen, Tlf: 99 720 942:  sigvard.magelssen@gmail.com  

 

 

 


