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FDI Shanghai og Japan 
30. august – 14. september 2020 

 

 
 

Du kan også finde rejsebeskrivelse med links til hoteller, kort mv på 
www.ourworld.dk 

Øverst til højre er der en hængelås, tryk på den  
e-mail: tdi@tdl.dk 

kode: FDI2020 
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Tandlægeforeningen i samarbejde med OurWorld A/S har fornøjelsen at præsentere denne rejse til 
Verdenskongressen i Shanghai og efterfølgende rundrejse i Japan. 
 
M: Morgenmad 
F: Frokost 
A: Aftensmad 
 
30. august: Afrejse fra København 
Udrejse fra Danmark med SAS, vi flyver fra  
København kl. 18.40 direkte til Shanghai.  
 
31. august: Ankomst til Shanghai 
Efter ankomsten til Shanghai kl. 10.55 kører vi 
med Maglev toget, også kaldet magnet-toget, 
hvor tophastigheden er 431 km/t. 
Ved endestationen skifter vi til en bus herfra 
kører vi via kongrescentret, så alle kan få ordnet 
de sidste formaliteter omkring kongressen 
Herefter kører vi til hotellet. 
Vi bor meget centralt i Shanghai, så det er nemt 
at komme rundt i byen. 
Overnatning: The Radisson New World Hotel 
 
1-3. september: Shanghai   M 
FDI kongres i Shanghai 
 
4. september: Shanghai – Osaka  M 
Vi forlader Shanghai og flyver direkte til Osaka i 
Japan. 
Vi lander i Japans tredje største by, som vi bruger 
som base de kommende dage. Byen er blandt 
andet kendt for madkulturen, her findes et væld 
af muligheder for at prøve japansk mad. 
Når vi forlader lufthavnen, har vi et stop ved  
Umeda Sky Building. Fra toppen af bygningen er 
der en imponerende udsigt over Osaka. 
Herefter fortsættes til hotellet, hvor der er tid til 
at pakke ud før vi mødes igen. 
Vi går over til bydelen Namba, her er tid på egen 
hånd til at opleve Shinsaibashi, der er en af byens 
bedste shopping- og spiseområder. 
Overnatning: Osaka Excel Hotel 
 
5. september: Kyoto   M,F 
Efter morgenmaden kører vi til Kyoto, hvor vi 
bruger dagen. Byen var Japans hovedstad indtil 
1868, her finder vi stadig det meste af hvad der 
forbindes med det klassiske Japan: Zen-haver, 

templer og geishaer. Byen har mere end 1600 
templer og et væld af UNESCO fredede 
bygninger. Vi skal bl.a. besøge Fushimi Inari 
Shrine, Kinkaru templet, Kiyomizu-dera templet 
samt Nijo borgen. Vi giver os også tid til bare at 
opleve byen og stemningen.  
 
6. september: Nara  M,F 
Vi skal opleve Nara i dag, ligesom Kyoto er det en 
naboby til Osaka, der rummer en stor del af 
Japans historie.  
Nara var den første hovedstad i Japan, men er 
efter japanske forhold en mindre by. 
Vi skal opleve flere af byens historiske bygninger, 
men også Nara park, hvor vi møder gudernes 
sendebude, i form af næsten tamme Sika hjorte. 
 
7. september: Osaka til Hiroshima M 
Denne formiddag forlader vi Osaka og skal med 
den legendariske lyntog ”Bullet train”. Det 
officielle navn er ”Super Express”, men uanset 
navnet på toget, så kører vi med omkring 300 
km/t til Hiroshima. 
Overnatning: Rihga Hotel 
 
8. september: Hiroshima    M 
Vi bruger dagen på at opleve Hiroshima, vi 
kommer rundt til fods og med offentlige 
transportmidler. 
Vi skal opleve to UNESCO-steder som et par af de 
mange højdepunkter. Vi går til 
Atombombekuplen og Hiroshima Peace 
Memorial for at lære om bomben, der blev kastet 
6. august 1945. Vi fortsætter gennem byen forbi 
Hiroshima Borg og parken Shukkeien, før vi tager 
toget til den berømte Miyajima-ø, hvor vi skal se 
den smukke Shinto-helligdom, Itsukushima. Efter 
turen sejler vi tilbage til Hiroshima og oplever 
storbyens liv på vej tilbage til hotellet.  
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9. september: Hiroshima – Tokyo     M 
Vi forlader Hiroshima med ”Bullet train” og kører 
til Tokyo, der er over 800 km, men rejsen tager 
under 4 timer. 
Overnatning: Akasaka Excel Tokyu 
  
10. september: Tokyo   M,F 
I dag skal vi se nærmere på Tokyos højdepunkter. 
Vi skal se størrelsen af det enorme byområde fra 
observationsdækket i Metropolitan Government 
Building, hvor man i klart vejr kan se til vulkanen 
Fuji i horisonten. Vi skal i løbet af dagen både 
opleve det traditionelle og det moderne Tokyo.  
Det traditionelle Tokyo ses bedst i distriktet 
Asakusa. Vi besøger templet Sensō-ji, hvis 
historie går tilbage til 600-tallet. Vi besøger også 
Meiji-helligdommen, der ligger i parken Yoyogi. Vi 
kører forbi det store kejserpaladsområde i det 
centrale Tokyo, hvor der dog ikke er offentlig 
adgang. 
Vi skal også se det moderne Tokyo, hvor det 634 
meter høje Tokyo Skytree imponerer. Vi skal 
naturligvis se på menneskemylderet på gaderne; 
f.eks. i det kendte shoppingområde Ginza. 
Mellem seværdighederne oplever vi Tokyos 
distrikter og historie. 
  
11. september: Fuji  M,F  
Denne dag skal vi mod sydvest og se nærmere på 
det hellige bjerg, Fuji-san, der er Japans ikoniske 
vulkan. Vi kører til den smukke Fuji Hakone Izu 
National Park, hvor vi skal med svævebanen 
Hakone Ropeway og sejle en tur på søen 
Ashinoko Lake. Undervejs ser vi naturen og 
kommer tæt på den geologisk aktive undergrund  
 
 

 
ved Owakudani, der er kendt for sine sorte æg. 
Herfra har vi en smuk udsigt til Fuji-san. 
  
12. september:  Nikko   M,F 
Vi tager på heldagstur til Nikko og Nikko National 
Park, der ligger nord for Tokyo. Vi skal ud i 
naturen til de smukke vandfald, Kegon Falls, der 
er skabt af lava, som har formet landskabet. 
Kegon Falls består af det primære fald på 97 
meter og mange mindre fald omkring det. 
Vi skal også besøge templet Toshogu Shrine, hvor 
den berømte shogun, Tokugawa Ieyasu, er 
begravet. Leyasu grundlagde Tokugawa-
shogunatet, der regerede fra 1603 til 1868. 
Templet er fra 1600-tallet og et særdeles smukt 
eksempel på samtidens templer med fornemme 
udsmykninger og mange detaljer som fx en 
sovende kat som symbol på fred og harmoni. 
  
13. september:  M 
Dette er en fridag på rejsen, hvor der er tid til 
shopping eller på egen hånd at opleve Tokyos 
gader, parker, museer eller andet.  
Du kan også følge rejselederen til SUMO 
turnering. 
I dag starter SUMO september turneringen, det 
er vanskeligt at få billetter, men ikke desto 
mindre vil vi forsøge. Hvis du er interesseret, skal 
vi bede dig nævne det ved tilmeldingen til rejsen. 
Prisniveauet er omkring DKK. 500,- per person. 
Hvis det ikke lykkedes at få billetterne, tilbyder 
rejselederen dig et godt alternativ. 
 
14. september: M 
Vi forlader Japan med SAS kl. 11.10 og lander i 
København lokal tid kl. 15.30 
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Før du bestiller rejsen! 

 
 Vi anbefaler, at deltagerne har en rejseforsikring til denne rejse. Kontroller venligst, at dækningen ikke er 

begrænset til ferie. Du deltager i en konference, som er arbejde. 
 På rejsen flyver vi non-stop med SAS, hvis du er indstillet på et flyskifte på rejsen, kan den laves noget 

billigere, kontakt os venligst for en nærmere drøftelse. 
 Der skal søges om visum til Kina, nærmere følger tættere på afrejsen. 

 
 
Prisoversigt for konferencen 
 
Pris pr. person i delt dobbeltværelse   DKK.    16.495,-  
Pris pr. person i enkeltværelse            DKK.    18.495,-  
 
Afbestillingsforsikring 6% 
   
Rejseforsikringer: kontakt os venligst 
 
 
Rejsens pris inkluderer: 
 

 Fly: som beskrevet i rejsebeskrivelsen på økonomi klasse.   
 Lufthavnsskatter, afgifter og brændstoftillæg pr. 26. november 2019 
 Transport mellem lufthavn og hotel, retur 
 Overnatninger på nævnte hotel 
 Morgenmad på hotellet  
 Dansktalende rejseleder på udrejsen og under opholdet 
 Drikkepenge i forbindelse med transport til/fra hotel.  

 
 
Rejsens pris inkluderer ikke: 
 

 Drikkevarer og måltider, der ikke er nævnt i rejsebeskrivelsen 
 Øvrige drikkepenge 
 Forsikringer 
 Kongresgebyr 
 Visum til Kina 

 
 
 
Tilmelding til rejsen foretages ved Tandlægeforeningen eller OurWorld A/S.  
 
VIGTIGT! I forbindelse med tilmeldingen er det meget vigtigt, at vi får oplyst det korrekte navn. Derfor anbefaler vi at 
have passet ”ved hånden”.  
Flyselskaberne har ret til at afvise rejsende, hvor navnet i passet, afviger fra navnet på flybilletten.  
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Prisoversigt for rundrejsen i Japan 
 
Pris pr. person i delt dobbeltværelse    DKK.    26.995,-  
Pris pr. person i enkeltværelse         DKK.    31.995,-  
 
 
Afbestillingsforsikring 6% 
   
Rejseforsikringer: kontakt os venligst 
 
 
Rejsens pris inkluderer: 
 

 3 overnatninger i Osaka 
 Transport mellem lufthavne og hoteller 
 Heldagsudflugt til Kyoto 
 Heldagsudflugt til Nara 
 Bullet Train mellem Osaka – Hiroshima – Tokyo 
 Transport mellem togstationer og hoteller 
 2 overnatninger i Hiroshima 
 Heldagsudflugt i Hiroshima 
 5 overnatninger i Tokyo 
 Heldagsudflugt i Tokyo 
 Heldagsudflugt til Fuji 
 Heldagsudflugt til Nikko 
 Lokale engelsk talende guider hvor det er et krav. 
 En fridag i Tokyo med mulighed for udflugt  
 Måltider, som nævnt i programmet 
 Dansk rejseleder på hele rejsen 

 
 
Rejsens pris inkluderer ikke: 
 

 Drikkevarer og måltider der ikke er nævnt i rejsebeskrivelsen 
 Forsikringer 

 
 
Tilmelding til rejsen foretages ved Tandlægeforeningen eller OurWorld A/S.  
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Rejsebetingelser 
 

Prisændringer 
OurWorld A/S kan under særlige forudsætninger 
hæve eller sænke rejsens pris. Ændringen skal bero 
på væsentligt ændrede valutakurser, skatter, 
afgifter, nye skatter og/eller afgifter, stigninger på 
brændstof og lign. En prisændring vil blive varslet 
hurtigst muligt og senest 14 dage før afrejse. 
OurWorld A/S kan dog aldrig forhøje rejsens pris 
med mere end 10 %. Såfremt dette sker, kan 
rejsedeltageren frit afbestille rejsen. 
 
Forbehold 
Der tages forbehold for trykfejl og fejl i prisen på 
rejsen. 
Denne rejse kan ikke kombineres med evt. 
rabat/bonusordninger. 
 
Rejsedeltagerens ændring 
Navneændring er efter billetudstedelse som oftest 
forbundet med ændringsgebyr, som er afhængig af 
det enkelte luftfartsselskab. 
 
Rejsedeltagerens afbestilling  
Indtil 90 dage før afrejse er depositum tabt. 
Senere afbestilling end 90 dage før afrejse 
medfører, at hele det indbetalte beløb er tabt. 
 
Afbestilling skal altid foregå skriftligt. 
 
Afbestillingsforsikring 
OurWorld A/S anbefaler, at man tegner en 
afbestillingsforsikring.  
Forsikringen skal bestilles samtidig med rejsen, og 
dækker hvis forsikrede ikke kan påbegynde rejsen 
pga. død eller alvorlig akut sygdom/tilskadekomst, 
som kræver hospitalsindlæggelse eller 
lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles 
hermed hos forsikrede, nærmeste pårørende eller 
rejseledsager. 
OurWorld A/S etablerer afbestillingsforsikringen 
ved Gouda Rejseforsikring.  

Rejsedeltagerens ansvar 
Møder rejsedeltageren ikke rettidigt op/udebliver 
eller ikke kan deltage pga. glemt eller ugyldigt pas, 
kan der ikke forventes nogen godtgørelse. 
Rejsedeltageren skal rette sig efter rejselederens 
anvisninger samt sørge for, at bagage mv. er på 
rette sted. Rejsedeltageren er ansvarlig for enhver 
skade forårsaget pga. tilsidesættelse af 
rejselederens anvisninger. Enhver rejsedeltager er 
selv ansvarlig for at kende gældende toldregler. 
Har deltageren ikke modtaget 
forsikringsbetingelser, skal man kontakte OurWorld 
A/S. 
 
Aflysning/ændring 
Aflysning kan finde sted, hvis der ikke er opnået 
tilstrækkeligt deltagerantal (20 deltagere). Ved 
aflysning af en rejse godtgøres det fuldt indbetalte 
beløb. OurWorld A/S er forpligtet til senest 60 dage 
før afrejse at underrette rejsedeltagerne, såfremt 
der ikke er tale om en pludselig opstået situation. 
Bureauet forbeholder sig ret til at ændre en rejse, 
hvis tvingende forhold gør dette nødvendigt, fx 
omlægning af en rejserute, ændring af 
overnatningssteder samt flytte gæster til et andet 
hotel af samme standard.  
 
Rygning 
Rygning i busser og fly er ikke tilladt. 
Hotelværelserne er som udgangspunkt ikke ryger 
værelser. Ønskes rygerværelser vil OurWorld A/S 
gerne forespørge om dette. 
 
Bonusprogrammer 
Dette er en sag mellem deltageren og flyselskabet.  
 
Reklamationer 
Skal fremsættes til rejseleder straks. Rejselederen 
vil straks forsøge at udbedre skaden. Sker dette ikke 
i tilstrækkeligt omfang, skal reklamation omgående 
ringes eller sendes skriftligt til OurWorld A/S. 

 
 

 


