
Wakayama-regionen - Vinner av Lonely Planet's Best in Travel
2021

Wakayama-regionen, sør for Osaka, Japan, har vunnet bærekraftkategorien for Lonely Planet's Best in Travel 2021
Readers` Choice Awards. Bærekraft gjennomsyrer hverdagen i Wakayama på mange måter; arven til Kumano Kodo,
bevaring av buddhistiske tradisjoner og bærekraftig marint liv. Ifølge Lonely Planets lesere får hver besøkende en unik
tilgang til det ekte dyrelivet som tilbys på Wakayama.

Når det gjelder fotturer i Wakayama, handler det om Kumano Kodo - en av bare to UNESCO-sertifiserte pilegrimsruter i verden.
Den andre er Camino De Santiago i Spania. I over 1000 år har disse pilegrimsveiene blitt krysset av tidligere keisere,
aristokrater, samuraier og pilegrimer fra nær og fjern på vei til de hellige stedene i Kiiber-fjellene.

Naturvern er ikke et nytt fenomen i Wakayama - det har eksistert som en naturlig del av Kumanos historie med dyp rotfestet
ærefrykt for elver, trær og fjell sett på som guder og tilbedt av lokalbefolkningen i uminnelige tider. Pilegrimsrutene brukes fortsatt i
dag av både pilegrimer og vanlige turgåere som vandrer på stiene, enten de velger et par timer eller flere dager. De historiske
sporene passerer glitrende fossefall, templer og helligdommer som gir ro og sjelefred.

I Koyasan er det mer enn 100 buddhisttempler. Shukubo, som bokstavelig talt betyr "overnatting av munkene", betyr at besøkende
kan oppleve ekte tradisjonelle buddhistiske tradisjoner som meditasjon, nedsenking i sutra og smake på Shojin ryori, som er
tradisjonell buddhistisk mat med retter tilberedt fra lokale vegetariske avlinger.

Den vakre kystlinjen i Shirahama har nydelige hvite sandstrender og er perfekt for bærekraftige marine aktiviteter som dykking og
snorkling. Det er også naturlige varme kilder som har blitt verdsatt i mer enn 1300 år. En perfekt avslappende avrunding på en
lang tur.

 En tur på Kumo Kodos historiske pilegrimsveier, et besøk til et buddhisttempel i Koysan, dykking langs korallstrendene eller en
avslappende svømmetur i en varm kilde er bare noen få eksempler på unike opplevelser for bærekraftig turisme i Wakayama.

Les mer om prisen:

https://www.lonelyplanet.com/articles/best-in-travel-2021-readers-choice-awards

Om JNTO

Japan 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 https://www.japan.travel/en/uk/
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www.facebook.com/visitjapanuk

www.instagram.com/visitjapan_uk/

www.twitter.com/visitjapanuk
 

Merknad til redaksjonen

Vennligst nevn følgende nederst på bildet når du laster opp bilder: © JNTO

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
 


