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Bli med på en unik odyssé og cruise i Japan og opplev noe av
det beste av keiserrikets kontrastfylte land. Utforsk dette
fascinerende landet som kombinerer hypermoderne teknologi og
lange, dyptgående tradisjoner, ydmykhet og åndelighet.
Japan er et kort sagt et fantastisk land og på dette
cruiseeventyret får dere servert landets mektige natur, unike
templer, spennende byer og vennlige befolkning på et sølvfat.
Som en ekstra gulrot blir det en avstikker til Busan i Sør-Korea
med blant annet flere magiske templer.
Celebrity Millennium danner de komfortable og eksklusive
rammene for dette cruiseeventyret, så her er det bare å glede
seg til et uforglemmelig seilas på cruise i Japan!

Utrolige Mt. Fuji

Kosmopolitiske Kobe

Det gylne tempelet i Kyoto

Den sør-koreanske moderne storby Busan, med
imponerende templer

Pulserende Tokyo

https://www.benns.no/cruise/celebrity-cruises/celebrity-millennium
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28.09.23: Avreise Oslo
I dag starter dere dette spennende eventyret og dere
reiser fra Oslo kl. 15.45 med Qatar Airways. Dere
mellomlander i Doha kl. 23.15 og reiser videre mot
Tokyo kl. 01.55.

29.09.23: Ankomst Tokyo,
Japan
I dag kl. 18.35 ankommer dere Tokyo, Japan. Det er
organisert busstransport til Hotel Metropolitan Tokyo
Ikebukuro hvor dere skal tilbringe natten.

Tokyo er det ultimate symbolet for det moderne Japan,
men byen har beholdt et elegant samspill med de gamle
og dype tradisjonene. Det bor hele 14 millioner
innbyggere her, og Tokyo med sitt omegn er en av
verdens største bymetropoler.

Gled dere til en by med mange ansikter. Fra futuristiske
bygninger og skyskrapere, historiske og religiøse
monumenter til gamle byområder og frodige parker. Den
levende kulturscenen med kunst, musikk, design,
shopping og teater skal heller ikke glemmes. Tokyo har
absolutt alt, men byen er også så stor at det ikke er mulig
å rekke alt på to dager.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Det historiske Asakusa området, berømt for
Sens? -ji Buddhist templet dedikert til guden
Kannon
Det berømte området Shibuya med verdens
travleste gatekryss
Sumida Hokusai Museum
Innovativ arkitektur i Ginza
Den 100 m. høye Ao-bygningen
Keiserpalasset
The National Art Center i Roppongi
Området Roppongi med Tokyo Tower og de mange
barene, restaurantene m.m.



Tokyo Tower
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Edo Tokyo Open Air Museum, hvor byens
arkitektoniske arv kan sees

Måltider inkludert: Mat på flyet
Overnatting: Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro

30.09.23: Tokyo - avreise
cruise
Etter en god frokost på hotellet sjekker dere ut og er
klare for dagens sightseeing. Dere blir hentet kl. 09.00
med buss og det venter en innholdsrik og spennende
4-timers rundtur i Tokyo, hvor dere bl.a. får oppleve Meji
Jingu Shrine og Tokyo Metropolitan Government Office
Bldg. Observatory.

Dere ankommer skipet i 13-tiden og sjekker inn på
imponerende Celebrity Millennium. Skipet seiler kl.
19.00 mot turens første stopp Shimizu, hvor dere kan se
Mt. Fuji.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet, helpensjon på
skipet
Overnatting: Celebrity Millennium

01.10.23: Mt. Fuji
(Shimizu), Japan
I dag kl. 07.00 ankommer dere havnebyen Shimizu. Byen
er et spennende reisemål i seg selv med sine gamle
templer og rike historiske arv, men de fleste vil nok søke
mot det berømte fjellet Mt. Fuji som troner majestetisk i
bakgrunnen. Shimizu inngår i dag i det større byområdet
Shizuoka.

I Shimizu kan det anbefales å ta turen til Sumpu Castle,
hvor det bare er å la seg imponere over dette 400 år
gamle byggverket med vollgraver, slottsmurer og vakre,
restaurerte bygninger. Dette er bygningen som for alvor
fikk satt Shimizu på kartet, og det var Shogun Tokugawa
Ieyasu som fikk slottet bygd på starten av 1600-tallet,
også kjent som Edo-perioden. Nær Sumpu slottet ligger
også Shizuoka Sengen Shrine som består av tre templer
som også er verdt et besøk.

Det var for alvor i Edo-perioden at kunst og kultur
blomstret i Japan og den helt særegne stilarten, ukiyo-e,
så lyset. Ta turen innom Tokaido Hiroshige Art Museum i
Shimuzu for å se mer på denne kunstarten.

I bydelen Shizouka finner dere Kunozan Toshogu Shrine
på Mt. Kunozan og som er det nest viktigste tempelet i
hele Japan, etter Nikko-templene. For å komme hele
veien opp til tempelet kan dere enten gå de 1000
trappetrinnene til toppen, eller ta kabelbanen fra
Nihondaira-platået.



Fargerike Shibuya
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Det største trekkplasteret er uten tvil Mt. Fuji, og et av
de beste stedene å nyte dette magiske synet er fra
Miho-no-Matsubara som er utnevnt som en av de tre
beste utsiktsstedene i Japan. Vil dere komme nærmere
Mt. Fuji kan det anbefales å ta turen til Fujisan Hongu
Sengen Taisha Shrine.

Sjekk rederiets utfluktsprogram i Shimizu-området og la
dere forbløffe over alle opplevelsene.

Dere seiler videre mot Kobe kl. 15.00.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium

02.10.23: Kobe, Japan
I dag ankommer dere Kobe kl. 12.00 og har hele dagen til
å nyte denne flotte byen.

Kobe
Kobe ligger flott plassert på en fjellskråning med utsikt
over havet og er en av Japans mest attraktive og
kosmopolitiske byer. Det er også her det meget
anerkjente kobekjøttet stammer fra. Det er lett å finne
kjøttet rundt i byen, og vi anbefaler at dere besøker
Hatsukura Sake Brewery Museum. Ellers bør dere nyte
noen av de utrolige restaurantene som finnes i denne
byen.

Det anbefales å sjekke rederiets utfluktsprogram i Kobe.
Dere seiler fra Kobe midt på natten kl. 05.00 mot Kyoto.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium

03 - 04.10.23: Kyoto
(Osaka), Japan
I dag kl. 08.00 ankommer dere Kyoto og har helt frem til i
morgen kl. 17.00 til å nyte denne flotte byen og dens
omegn. For organiserte utflukter, sjekk rederiets
program.

Kyoto
Kyoto er en utrolig hyggelig by med mange templer, men
man kan ikke nå å se alle på én dag. Derfor anbefaler vi at
dere velger ut et par stykker og går mer i dybden med
disse. To templer dere bør se er Kiyomizu-dera Temple
og Kinkaku-ji Temple. Begge templene er utrolig vakre.
Fra Kiyomizu får dere et helt fantastisk syn over byen,
hvor gulltemplet, Kinkaku-ji templet, pryder øyet med et
fantastisk speilbilde i innsjøen som ligger i forkant.

En annen opplagt utflukt kan være å dra til
bambusskogen, Arashiyama Bamboo Grove, som består
av enorme bambus. Her kan man rusle mellom utrolig
høy og tykk bambus.



Mt. Fuji i Lake Ashi
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Osaka
Velger dere å fokusere på Osaka bør dere besøke slottet
Osaka Castle som ble bygget av Toyotomi Hideyoshi, en
velkjent krigsherre, som regjerte i landet på slutten av
1500-tallet. Besøk også tempelet Sumiyoshi Taisha, som
er et av Japans eldste "shrines". Sumiyoshi Taisha ble
grunnlagt i det 3. århundre før innførelsen av
buddhismen, og den unike arkitekturen,
Sumiyoshi-zukuri, er uten innflytelse fra det asiatiske
fastlandet.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium

05.10.23: Kochi, Japan
I dag ankommer dere Kochi kl. 07.00 og har frem til kl.
17.00 til å nyte denne flotte byen. Kochi ligger vakkert
plassert ved Stillehavet på øya Shikokus sørlige side og
byr på vakker, japansk natur, enestående templer og
gamle slott. Nyt Japans mer tradisjonelle side, så vel som
et aktivt utendørsliv med mange flotte turstier, eller bare
litt avslappet shopping.

Utvalgte høydepunkter:

Det historiske Kochi Castle, som kan dateres
tilbake til 1600-tallet
Chikurinji Temple, en pagode bygget på 700-tallet

Kalksteinssgrotten ved Ryugado, med et gammelt
nationalmonument
En seiltur på Niyodo River med en Yakatabune
(tradisjonell japansk båt)
Shopping i Harimayabashi Street
Prøv en tradisjonell japansk lunsj bl.a. med
'Katsuo', en lokal fisk som er tilberedt på
tradisjonelt vis
Makino Botanical Garden
Nyte Street Food ved Hirome-ichiba markedet

Det anbefales å sjekke rederiets utfluktsprogram. Dere
seiler fra Kochi kl. 17.00 mot Busan i Sør-Korea etter en
dag på sjøen.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium

06.10.23: Til sjøs
Nyt en avslappende dag til sjøs om bord på fantastiske
Celebrity Millennium. Kos dere med skipets mange flotte
fasciliteter og nyt de mange loungene, i tillegg til
fantastiske måltider i det store utvalget av restauranter.

Ønsker dere å få pulsen opp kan vi anbefale å ta turen på
treningssenteret eller gå på kasino. Ønsker dere å få
pulsen ned kan vi anbefale turen på spa eller bare slappe
av ved bassenget.



Det gylne tempel i Kyoto, en del av UNESCO verdensarv
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Uansett hva dere ønsker å bedrive tiden med om bord, er
mulighetene mange og dere kan prøve noe forskjellig
nesten hver dag.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium

07.10.23: Busan,
Sør-Korea
I dag kl. 07.00 ankommer dere den utrolig interessante
byen Busan, som er landets viktigste og verdens femte
travleste havn. Her har dere gode muligheter til få innsikt
i landets spennende historie, og samtidig oppleve
skyskrapere og Sør-Koreas moderne livsstil.

De tettest befolkede bydelene ligger i smale daler
mellom Nakdongelva og Suyeongelva, med mindre
fjellkjeder som skiller enkelte bydeler fra hverandre.
Byen har en omfattende industri med blant annet bil- og
tekstilproduksjon og skipsbyggingsindustri. Busan var
også et av få områder som forble under sørkoreansk
kontroll gjennom hele Koreakrigen, og byen var også for
en kort stund landets hovedstad.

Det er utallige ting å se og gjøre i Busan og vi kan
anbefale at dere besøker noen av de vakre templene i
byen, blant annet Haedong Yonggungsa Temple og
Beomeosa Temple.

Haedong Yonggungsa Temple
Dette tempelet ligger vakkert til ut mot kysten av den
nordøstlige delen av Busan. Da de fleste templer i Korea
ligger oppe i fjellene er dette et helt enestående syn.
Haedong Younggungsa Temple ble bygd i 1376 av den
store buddhistiske læreren kjent som Naong, under
Goryeo dynastiet. Vær oppmerksom på at man skal gå
108 trappetrinn ned til tempelet, men det er turen uten
tvil verdt. Halvveis kan dere stoppe og nyte den vakre
utsikten og nyte det beroligende bølgeskvulpet.
Tempelet ble restaurert på 1970-tallet og fremstår i dag
utrolig vakkert og velholdt.

Beomeosa Temple
Som et av de fem største templene i Korea, har
Besomeosa tempelet grunnlagt av munken Uisang i 678.
Dessverre ble det originale tempelet ødelagt under den
japanske invasjonen i 1592, men det ble gjenreist i 1713
og har god stand den dag i dag. Tempelet ligger på Busans
berømte fjell, Mt. Geumjeongsan, og området er utrolig
vakkert og frodig.

Det anbefales å sjekke rederiets utfluktsprogram for
organiserte turer. Dere seiler videre kl. 16.00 og setter
kursen tilbake til Japan.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium



Flotte Torii port i Kyoto
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08.10.23: Til sjøs
Nyt en avslappende dag til sjøs om bord på fantastiske
Celebrity Millennium. Kos dere med skipets mange flotte
fasciliteter og nyt de mange loungene, i tillegg til
fantastiske måltider i det store utvalget av restauranter.

Ønsker dere å få pulsen opp kan vi anbefale å ta turen på
treningssenteret eller gå på kasino. Ønsker dere å få
pulsen ned kan vi anbefale turen på spa eller bare slappe
av ved bassenget.

Uansett hva dere ønsker å bedrive tiden med om bord, er
mulighetene mange og dere kan prøve noe forskjellig
nesten hver dag.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium

09.10.23: Hakodate, Japan
Etter en avslappende dag til sjøs venter nye opplevelser i
byen Hakodate, som dere ankommer kl. 09.30 og som
ligger på den store øya Hokkaido, hvor dere også finner
byen Sapporo som noen sikkert vil huske fra vinter-OL i
1972.

Hakodate er nok ukjent for de fleste og generelt er det en
by som ikke har fått for mye annerkjennelse, spesielt i
forhold til alt man kan oppleve. Historisk sett var byes

beliggenhet på Hokkaidos sørlige spiss grunnen til at det i
1854 ble etablert en kommersiell havn her som handlet
med vesten. Prosjektet ble startet av engelskmannen
Matthew Perry og det er i dag etablert en minnepark
dedikert til han. Hakodate er en avslappet by, omkranset
av en imponerende natur.

Utvalgte høydepunkt og attraksjoner:

Den imponerende utsikten fra Mt. Hakodate
Utsøkt fisk og skalldyr som nesten et must å smake
på
Goryokaku Park & festningen Motomachi, som er
omgitt av arkitektur fra det 1800-tallet
Prøv en tradisjonell japansk teseremoni
Besøk ved Kanemori Red Brick Warehouse; nå en
rekke røde teglsteinshus som huser utsøkte
restauranter
Kanemori Red Brick Warehouse som var byens
første kommersielle lagerbygning
Hakodate Museum of Northern Peoples, som med
sin imponerende samling av artefakter fra Ainu
folket, et innfødt folk

Sjekk rederiets utfluktsprogram for mer informasjon.
Dere seiler videre kl. 20.00.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium



Osaka Castle
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10.10.23: Aomori, Japan
Celebrity Millennium legger til kai kl. 07.00 i byen
Aomori. Dere har helt frem til kl. 17.00 til å nyte denne
litt annerledes og spennende byen.

Aomori er ikke så velkjent, men det gjør den ikke mindre
spennende. Byen og det omkringliggende området
bugner av historiske templer, spennende museer og ikke
minst en spektakulær natur som er dominert av det
nærliggende fjellet Mt Hakkoda. Om våren og sommeren
byr byen på forskjellige og utallige festivaler.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Besøk det historiske Hirosaki Castle, inkludert den
bergtagende hagen
Ta kabelbanen til Mt. Hakkoda og nyt den
majestetiske naturen
Opplev naturområdet Shirakami-Sanchi, som er en
del av UNESCOs verdensarv
Se den enorme bronse-Buddhaen og besøk unike
Seiryu-ji Temple
Aomori Museum of Art
Spektakulær utsikt fra observatoriet i Aspam
pyramiden

Vi anbefaler å sjekke rederiets utfluktsprogram for mer
informasjon.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet

Overnatting: Celebrity Millennium

11.10.23: Til sjøs
Nyt en avslappende dag til sjøs om bord på fantastiske
Celebrity Millennium. Kos dere med skipets mange flotte
fasciliteter og nyt de mange loungene, i tillegg til
fantastiske måltider i det store utvalget av restauranter.

Ønsker dere å få pulsen opp kan vi anbefale å ta turen på
treningssenteret eller gå på kasino. Ønsker dere å få
pulsen ned kan vi anbefale turen på spa eller bare slappe
av ved bassenget.

Uansett hva dere ønsker å bedrive tiden med om bord, er
mulighetene mange og dere kan prøve noe forskjellig
nesten hver dag.

Måltider inkludert: Helpensjon på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium

12.10.23: Tokyo, Japan |
Hjemreise
I dag kl. 06.30 ankommer dere Tokyo og etter en god
frokost om bord, sjekker dere ut av skipet.



Det gamle slottet i Kochi
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Dere blir møtt av en engelsktalende guide på
cruiseterminalen. Bagasjen deres blir sendt til flyplassen,
så dere er nå klare for å bli med på en hel dag med
sightseeing i Tokyo.

Dere skal besøke Imperial Palace Plaza, som er den
japanske keiserens residens. Dere skal også innom det
flotte buddhisttempelet Asakusa Kannon Temple, som er
like ved Nakamise Shopping Street, hvor dere kan bruke
litt tid på å handle.

Lunsjen er inkludert, og blir på en lokal japansk
restaurant, før sightseeingen fortsetter. Etter lunsj skal
dere besøke Rikugien Garden, en vakker storbypark i
sentrum. Det siste stoppet før middag er Odaiba Water
Front, som er en kunstig øy i Tokyobukta, med masse
fornøyelser i nærheten. Dere kan her også se en duplikat
av Frihetsgudinnen, til manges store sjokk.

Det er igjen klart for middag på en lokal restaurant, før
dere blir kjørt til Narita flyplass. Dere flyr hjem til Norge
senere på kvelden.

Dere reiser med Qatar Airways fra Tokyo kl. 22.30 mot
Doha.

Måltider inkludert: Helpensjon

13.10.23: Ankomst Oslo

Dere lander i Doha kl. 04.25 for en mellomlanding. Dere
flyr videre herfra kl. 07.55 og den estimerte
ankomsttiden i Oslo er 13.40.

Nå gjenstår det bare å fordøye og dele alt av inntrykk og
opplevelser dere har hatt på dette utrolige
cruiseeventyret.

All Inclusive
Med All Inclusive konseptet til Celebrity kan dere nyte:

Classic drikkepakke. Nyt ubegrenset brus, juice,
spesial-te og kaffe, smoothies, flaskevann (ikke
premium brands), øl opp til $6, brennevin og
cocktails opp til $8, samt vin pr glass opp til $9.
Tips. Dette gjelder tips til besetningen med unntak
av tips på f.eks. spabehandlinger,
spesialrestauranter og drikkevarer, som ikke er
inkludert i drikkepakken.
Gratis WiFi. Dette gjelder for internettadgang på
to enheter, slik at dere kan surfe på nettet eller
bruke e-post og SMS.



Haedong Yonggungsa Temple, Busan
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Fast pris | Fast avreise -
BENNS' unike
reisekonsept
De fleste av våre cruise faller inn i vårt eget reisekonsept
kalt 'Fast pris, fast avreise'. Dette reisekonseptet, som
kun BENNS tilbyr, er målrettet de reiselystne nordmenn
som både ønsker individuell fleksibilitet og muligheten
for sosialt samvær med andre under reisen. Navnet har
det fått da konseptet er en mellomting mellom
gruppereiser og individuelt skreddersydde reiser.

En av de store forskjellene i forhold til 'normale'
gruppereiser er at våre cruise med 'Fast pris, fast avreise'
ikke er med reiseleder, da det er vår erfaring at man ikke
behøver en fast reiseleder på cruise. Dette er også med
på gi dere en lavere pris.

Dette konseptet kombinerer altså gruppereisens
fordeler med den skreddersydde reisens individuelle
frihet. Dere kan lese mer om konseptet her.

https://www.benns.no/hva-er-reiser-med-fast-pris-og-fast-avreise


Priser og avganger
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BEMERK: Denne reisen har fast avreise og en fast reiserute hvor dere reiser sammen med andre nordmenn. Ta kontakt med
en våre reiseeksperter, hvis dere er interessert i en annen avreisedato.

Avreise d. 28. september 2023

PRIS PER PERSON KR   29.998,-

Dobbel innvendig lugarDobbel innvendig lugar
true

Utsolgt

PRIS PER PERSON KR   29.998,- PRIS PER PERSON KR   44.998,-

Enkel innvendig lugar
true

Utsolgt

PRIS PER PERSON KR   44.998,-

Enkel innvendig lugar

PRIS PER PERSON KR   34.998,-

Dobbel utvendig lugarDobbel utvendig lugar
true

Utsolgt

PRIS PER PERSON KR   34.998,- PRIS PER PERSON KR   54.998,-

Enkel utvendig lugar
true

Utsolgt

PRIS PER PERSON KR   54.998,-

Enkel utvendig lugar

PRIS PER PERSON KR   40.998,-

Dobbel balkonglugarDobbel balkonglugar
true

Utsolgt

PRIS PER PERSON KR   40.998,- PRIS PER PERSON KR   66.998,-

Enkel balkonglugar
true

Utsolgt

PRIS PER PERSON KR   66.998,-

Enkel balkonglugar

PRIS PER PERSON KR   55.998,-

Dobbel Aqua Class balkonglugar
false

PRIS PER PERSON KR   95.998,-

Enkel Aqua Class balkonglugar
false



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly Oslo - Tokyo t/r med Qatar Airways inkl. skatter
og avgifter

Busstransport flyplass - hotell i Tokyo

1overnatting på Hotel Metropolitan Tokyo
Ikebukuro inkl. frokost

Busstransport fra hotell til havnen, inkl. 4 timers
sightseeing i Tokyo

12 netters cruisereise med Celebrity Millennium

Show og underholdning om bord samt et stort utvalg
av aktiviteter

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten om
bord

24 timers roomservice på skipet samt vanlig kaffe,
te, isvann og saft

Classic drikkepakke

Gratis Wi-Fi om bord på skipet

Tips til skipets besetning

Heldagsutflukt i Tokyo inkl. lunsj og middag samt
transport til flyplass

Reservasjonsgebyr

Reiseforsikring

Måltider i Tokyo utover frokost samt lunsj og
middag på avreisedagen

Utflukter utover sightseeing i Tokyo

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-asia/celebrity-millennium-28sep23-japan-105706?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-asia/celebrity-millennium-28sep23-japan-105706%3E

