
Japan Hot List 2021 
Reiser til utlandet har vært og er fortsatt begrenset, inkludert Japan. Likevel kommer det
spennende nyheter fra Japan. Med vaksinene som nå rulles ut, tror vi det er på tide at vi lar oss
drømme igjen. Vi presenterer Japan Hot List - eller alle de nye stedene og opplevelsene man kan
begeistre seg for i Japan i 2021 og utover, når reisebegrensningene løfter seg.

Japans nasjonale turistorganisasjon (JNTO) publiserte nylig sin seneste liste over nye reisemål og
utvikling i Japan.

https://www.japan.travel/en/uk/inspiration/2021-japan-hot-list/

 

Utvalget nedenfor fremhever noen av våre favoritter fra listen i ingen bestemt rekkefølge.

 

1. Bærekraftig tretopphytter; Subtropiske Okinawa ligger på den sørligste øya i Japan, og tilbyr
vakre strender og varme temperaturer for besøkende hele året. Den lokale øygruppen består av 160
øyer, bare tre timer med fly fra Tokyo. Treeful Treehouse er omgitt av ingenting annet enn utrolig
natur, og er et bærekraftig feriested som kun drives av strøm produsert av solenergi. Feriestedet
åpnet i 2021.

 

2. Japans første slottsopphold noensinne; NIPPONIA Hotel Ozu Castle Town åpnet dørene for
verden i 2020. Ozu-slottet ble opprinnelig bygget på 1500-tallet og ble fullstendig restaurert med
tradisjonelle metoder, og er nå tilgjengelig for overnatting. Besøkende kan rusle rundt i de gamle
bygatene som har blitt beholdt fra Edo-perioden (1603-1867) til Meiji-perioden (1868-1912). Ozu
ligger omtrent 2,5 timer fra Tokyo.

 

3. Zero-Waste Village; Byen Kamikatsu erklærte ønske om å bli Japans første by med null avfall i
2003. I dag har de klart å nå en gjenvinningsgrad på 80% gjennom en rekke ambisiøse miljøinitiativer.
I 2020 har deres nye ‘Zero Waste Center Why?’ - kompleks bygget i en form av spørsmålstegn ved
bruk av resirkulerte og gjenbrukte materialer åpnet.

 

Om JNTOJapan National Tourism Organization (JNTO) er en offentlig organisasjon som fremmer
Japan som et reisemål. Med mål om å oppmuntre internasjonale besøkende til Japan jobber JNTO
London-kontoret over åtte utpekte markeder for å formidle informasjon om Japan, gjennomføre
reklame og engasjere seg i andre markedsføringsaktiviteter som samarbeider med reisehandelen.
For mer informasjon, besøk japan.travel/en/uk/
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For mer informasjon og bilder av høy kvalitet, vennligst kontakt:

Aviareps Nordic

Kontakt: Pamela Pizarro

Telefon: +46 733 84 24 32

E-post: JNTONordic@aviareps.com

 

Nyttige lenker:

Treeful Treehouse Sustainable Resort https://treeful.net/

NIPPONIA Hotel Ozu Castle Town https://www.ozucastle.com/no/

Kamikatsu Zero Waste Center https://why-kamikatsu.jp/en/

Okinawa Convention & Visitors Bureau http://www.visitokinawa.jp/

JNTO https://www.japan.travel/en/uk/
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