
 

 

VINTERFUGLE I JAPAN 
13-dage i januar 2024 med Traner, sibes & 

yanks i Steller’s Havørnens VinterRige  
- med Miksture og dansk rejseleder 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ornitologi i verdensklasse – Vinterfugle i Japan  

JAPAN om vinteren… Skulle jeg vælge “Verdens Syv vidundere” (ornitologisk betragtet) ville vinter-
fuglene i Japan være iblandt. I min ornitologiske optik rummer en fuglerejse til Japan om vinteren 
nogle af det mest eventyrlige og fantastiske man som fuglekigger kan opleve. 

Alene ”Den Unævnelige”…Stellers Havørn er i sig selv rejsen værd og er lige så fantastisk som 
drømmene foreskriver, men når man i tilgift oplever mange andre fantastiske fugle, bliver det svært 
at ranke attraktionerne; så det er nemmest at gennemlæse en fugleliste, fornemme kuldegysnin-
gerne og så overgive sig! Kort sagt drejer det sig om tranelokaliteter med op til seks arter: Sandhill, 
White-naped, Siberian White (sjælden), Common, Hooded og Red-crowned der i tusindevis foura-
gerer på tætteste hold i fantastiske vinterlandskaber, flokke af sibiriske værlinger og drosselflokke, 
mågefugle (en meget prominent liste), nordamerikanske andefugle i pragtdragter og amerikanske 
alkefugle der overvintrer langs Hokkaidos kyster. Sibirisk Krikand, Mandarinand, Segland, Strø-
mand, Spectacled Guillemot, Marbled Murrelet, Ancient Murrelet, Crested Auklet, Saunders’ Gull, 
Black-faced Spoonbill, ”Den unævnelige”, Havørn (også mange og på tæt hold), Black-eared Kite, 
Green Pheasant, Copper Pheasant, Crested Kingfisher, Hvidrygget Spætte, Tajgapiber, Hedepiber, 
Brown-eared Bulbul, Bull-headed Shrike, Brown Dipper, Japanese Accentor, Daurian Redstart, Blå-
stjert, Brown-headed Thrush, Pale Thrush, Brundrossel (i flokke…), Varied Tit, Meadow Bunting, 
Pileværling, Black-faced Bunting, Asian Rosy Finch, Langhalet Rosenfinke, Japanese Grosbeak, Rus-
set Sparrow, Sibirisk Allike, Large-billed (Jungle) Crow, o.m.a. Selvfølgelig napper vi flere af de 
smukke japanske racer af mere velkendte europæiske arter som f.eks. Dompap, Skovskade, Spæt-
mejse, etc. samt nogle af de berømte ansamlinger på hundredevis af Sangsvaner og Spidsænder 
som er blevet vinterfodret gennem årtier og i dag er berømte lokaliteter – og SELVFØLGELIG prio-
riterer vi også at have tid nok til at fordybe os i fuglene. Ved tilmelding sender jeg en detaljeret 
liste over de arter vi kan forvente at iagttage). Vi har selvfølgelig et kendskab til de bedste ornito-
logiske lokaliteter. Udførligt Praktiske Rejsetips tilsendes ved tilmelding. 

Booking er åben! 

Venlig hilsen  

Miksture/Michael Westerbjerg Andersen, Bishkek 28.februar 2023 



 

 

 

Hvad kan vi forvente at se? 

Japan er kendt for de superspændende vinterfugle i antal og udvalg, som man ikke finder magen til 
nogetsteds på denne vidunderlige klode. Vi skal nok finde mange af de arter og specialiteter som den 
besøgende håber på, men prioriterer selvfølgelig også at se særegne racer af fugle vi kender hjemmefra. 
Desuden byder Japan på en spændende kultur og historie, som vi også får mulighed for at opleve en 
bid af undervejs. Alene det at rejse i denne region er en oplevelse! 

Dette er en ganske komfortabel rejse da Japan er et afslappet og gæstfrit land, men selvfølgelig skal 
deltagerne skal være indstillet på et fleksibelt program, hvor lokaliteterne og tiderne tilpasses de lokale 
forhold, samt være en smule elastik, så der bliver tid til en afstikker hvis en gedigen sjældenhed plud-
selig dukker op. Aktivitetsniveauet tilpasses gruppens sammensætning – men bliver grundlæggende 
højt! De som ønsker et sejt og udmarvende aktivitetsniveau, får selvfølgelig som ønsket, mens de som 
ønsker et mere moderat tempo, også tilgodeses; de fleste i nogenlunde kondition kan sagtens være 
med. Deltagerne skal være indstillet på at gå kortere og længere strækninger når fuglene skal findes. Vi 
kommer til at være meget udendørs og i skiftende vejrlig (ikke tilfældigt at OL-vinterlege foregik på 
Hokkaido – om end Kyushu har et mildt vinterklima). Rejsen anbefales ikke gangbesværede. På turene 
skal vi ikke bære rundt på stor bagage - kun en lille dags rygsæk med hvad den enkelte finder nødven-
digt. Der er indbygget en vis fleksibilitet, så der er plads til justeringer undervejs. Alting er vel organise-
ret, både hvad angår transport, mad og indkvartering. Dagene bliver lange, men belønningen er flere 



 

 

oplevelser. Ornitologer sætter som regel pris på samværet med andre ligesindede på en tur som denne. 
På den anden side betyder det ikke, at friheden for den enkelte fratages undervejs.  

Praktiske informationer og forslag til pakkeliste, bliver fremsendt i god tid inden afrejsen. Miksture er 
naturligvis til enhver tid til disposition for supplerende oplysninger.  
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Pacific Diver (Stillehavslom) Gavia pacifica, Pelagic Cormorant  Phalacrocorax pelagicus, Red-faced Cormorant Phalacrocorax urile,  
Sangsvane Cygnus Cygnus, Mandarinand Aix galericulata, Segland Anas falcate, Sibirisk Krikand Anas Formosa, Spot-billed Duck 
Anas poecilorhyncha, Strømand Histrionicus histrionicus, Amerikansk Sortand Melanitta nigra, Black-eared Kite Milvus lineatus, 
Havørn) Haliaeetus albicilla, Steller's Sea-Eagle Haliaeetus pelagicus, Japanese Buzzard Buteo japonicas, Spætmejse ssp. asiatica, 
Mountain Hawk Eagle Spizaetus nipalensis orinetalis, Sandhill Crane Grus Canadensis, White-naped Crane Grus vipio, Trane Grus 
grus, Hooded Crane Grus monarch, Red-crowned Crane Grus japonensis, Siberian White Crane Grus leucogeranus, Long-billed 
Plover Charladies placidus, Black-tailed Gull Lars crassirostris, Kamchatka Gull Larus Kamchatka, Glaucous-winged Gull Larus glau-
cescens, Glaucous Gull Larus hyperboreus, Heuglin's Gull Larus heuglini, East Siberian Gull Larus vegae, Slaty-backed Gull Larus 
schistisagus, Saunders' Gull Larus saundersi, Spectacled Guillemot Cepphus carbo, Pigeon Guillemot Cepphus Columba (likely ssp 
snowi; Kuril Guillemot, which may deserve separate specific status),  Ancient Murrelet Synthliboramphus antiquus, Least Auklet 
Aethia pusilla, Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis, White-bellied Green Pigeon Treron sieboldii, Blakiston's Fish Owl Ketupa 
blakistoni, Slagugle Strix uralensis, Crested Kingfisher Megaceryle lugubris, Japanese Pygmy Woodpecker Dendrocopos kizuki, 
Hvidrygget Spætte Dendrocopos leucotos, Japanese Green Woodpecker Picus awokera, Japanese Skylark Alauda arvensis japonica, 
House Martin Delichon urbicum, Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni, Buff-bellied Pipit Anthus rubescens japonicas, Black-backed 
Wagtail Motacilla alba lugens, Japanese Wagtail Motacilla grandis, Ryukyu Minivet Pericrocotus tegimae, Brown-eared Bulbul Ixos 
amaurotis, Japanese Waxwing Bombycilla japonica , Brown Dipper Cinclus pallasii, Pale Thrush Turdus pallidus, Brown-headed 
Thrush Turdus chrysolaus, Dusky Thrush Turdus naumanni,  Japanese Bush Warbler Cettia diphone, Blåstjert Tarsiger cyanurus, 
Daurian Redstart Phoenicurus auroreus, Japanese Tit Parus minor, Varied Tit Sittiparus varius, Chinese Penduline Tit Remiz conso-
brinus, Japanese White-eye Zosterops japonicas, Bull-headed Shrike Lanius bucephalus, Sibirisk Allike Corvus dauuricus, Eurasian 
Jay Garrulus glandarius, Oriental Crow Corvus orientalis, Large-billed Crow Corvus macrorhynchos, White-cheeked Starling Sturnus 
cineraceus, Asian Rosy Finch Leucosticte arctoa, Oriental Greenfinch Carduelis sinica, Grey-bellied Bullfinch Pyrrhula [pyrrhula] 
griseiventris, Japanese Grosbeak Eophona personata, Meadow Bunting Emberiza cioides, Chestnut-eared Bunting Emberiza fucata, 
Pileværling Emberiza rustica, Black-faced Bunting Emberiza spodocephala, Grey Bunting Emberiza variabilis, Reed Bunting Ember-
iza schoeniclus pyrrhulina, Yellow-throated Bunting Emberiza elegans, Russet Sparrow Passer rutilans mm.  
 
Nævnte arter udgør blot de vigtigste arter som vi kan forvente at iagttage. Den endelige turliste vil rumme en hel del flere almin-
delige forekommende fugle i Japan, som ikke er nævnt. Inden afrejse mailer Miksture en detaljeret liste over de fuglearter vi for-
venter iagttaget undervejs. Denne har form som et skema, hvori vi sammen dagligt kan estimere antal og afkrydse fuglearter 
respektive dage. 
 

*+,(-(,",)$.(-"/0$$ Aktiv birding alle dage, tidligt op! Frokostpause. Lette vandreture 

1(2,2&"3$ Skov, havne, kystområder og søer 

!4(5/$ Hokkaido: Vinterklima, koldt, sne – men ofte meget solrigt. Kyushu: mildt – regn og overskyet  

6.7+-/3,"3(.8$ Hotel og gæstehuse. 

92,2504(8:"7"3$ VERDENSKLASSE! 

*.73"$;(8:4(8:,)$$ Smukke landskaber, gæstfri befolkning, spændende mad og kultur.  

	



 

 

Program: Dag 1. Afgang Haneda lufthavn, transfer til Kagoshima, Kyushu, Dag 3 og dag 4. Izumi (Arasaki), 
Dag 5. Lake Mi-Ike, Dag 6. Kyushu - Hokkaido, Dag 7. Kushiro – Lake Furen, Dag 8 og 9. Nemuruhalvøen, 
Cape Nossapu, Dag 10. Nemuro - Rausu, Dag 11 og 12. Rausu og Dag 13. Rausu – Kushiro - Tokyo 

Velkommen til Japan!  

Japan er en forunderlig størrelse, både kulturelt og naturmæssigt – men for den besøgende ornitolog et slaraf-
fenland… Forfriskende positivt og behageligt; bedre begyndelse på 2014 fås ikke! Der venter masser af ornitolo-
giske højdepunkter, og det er svært at prioritere, men Miksture har udvalgt de absolut bedste attraktioner og 
kombineret det med en rejseplan der levner tid til at opleve det hele. Japan er et gæstfrit land, med en fantastisk 
venlig befolkning og et fantastisk køkken. Livet i de store byer er hektisk, men når man kommer ud i provinsen 
(som vi gør) er det helt anderledes roligt. Vintervejret på den første ø vi besøger, Kyushu er mildt sammenlignet 
med Hokkaido som vi besøger på turens anden del. Det betyder også en variation i fuglelivet som vi kommer til 
at opleve. Højdepunkter… hundredevis af Steller’s Havørne og Havørne i Hokkaidos snedækkede landskaber, 
Blakiston’s Fish Owl, Slagugle, tolv arter måger, Segland, Sibirisk Krikand, for ikke at nævne Strømænder i pragt-
dragt, flokke af Brundrosler, otte arter værlinger; hvor mange har oplevet en fouragerende flok Pileværlinger? 
Tusindevis af traner, heriblandt nogle af de smukkeste og mest mytiske, fouragerende på få snese meters afstand 
i vidunderligt solskin, etc. etc. Kort sagt: Dette er en rejse, som virkelig lever op til drømmene om det fantastiske. 

 



 

 

 

 

Dag-til-dag program  

Vi justerer programmet så det passer præcis til vores ønsker. Miksture tilstræber altid at afvikle rejsen 
i henhold til programmet, men det kan af hensyn til praktiske omstændigheder, være nødvendigt at 
gennemføre programmet i en anden rækkefølge end anført. Vi gør ligeledes opmærksom på, at rejsen 
er underlagt lokale forhold, hvor både naturkræfter og levevis er anderledes end på vores breddegra-
der. Det betyder, at force majeure situationer kan opstå med efterfølgende forsinkelser, der undtagel-
sesvist vil medføre ændringer i rejseplanen. Inden afrejse (ca.1 måned) fremsendes det opdaterede 
program. Bemærk venligst de inkluderede måltider. B (Breakfast = morgenmad), L (Lunch = frokost) og 
D (Dinner = aftensmad). Miksture er naturligvis til enhver tid til disposition for supplerende oplysninger.  



 

 

Dag 1: Ankomst Tokyo, mødested: Haneda lufthavn. Transfer med indenrigsfly Tokyo – Kagoshima, Ky-
ushu  

Mødested: Haneda lufthavn – præcist mødested oplyses en måned før afrejse. Ved ankomsten fortsætter vi med 
ekspresbussen til indenrigslufthavnen Haneda. Her fortsætter vi med indenrigsfly til Kagoshima på Kyushu. En 
lang dag afsluttes med ophold på et komfortabelt hotel/gæstehus, og den første japanske middag, hvis nogen 
stadig er vågne. O/N Kagoshima. D 

Dag 2-4: Kagoshima - Izumi: Trane Bonanza  

Vi fortsætter med vores privatchartrede bil til tranereservatet ved Arasaki. Stedet er verdensberømt for de store 
koncentrationer af traner. Oplevelsen af 13.500 traner på få snese meters afstand er spektakulært! Hooded- 
(10.000) og White-naped cranes (3.500) er de mest talrige, men enkelte år overvintrer Sibiriske Traner, vores 
egen Trane, nordamerikanske Sandhill Crane blandt de andre to arter – så der skal kigges godt efter. De smukke 
sort-hvide japanske traner ses først når vi kommer til Hokkaido. Af andre fugle vi leder efter i området, er et væld 
af småfugle: Richard’s Pipit, Black-faced Bunting, Chestnut-eared Bunting, Chinese Penduline Tit, Dusky Thrush, 
Red-throated Pipit, Buff-bellied Pipit, Japanese Skylark og mange andre - værlinger, drosler, lærker, pibere – samt 
Black-faced Spoonbill, Saunder’s Gull. I flokkene af Råger gemmer der sig ofte Daurian Jackdaws (begge faser) 
o.m.a. Vi har egen bil til rådighed og kan foretage ekskursioner i området, og bl.a. opsøge floderne for Segland, 
Segland, Sibirisk Krikand, mandarinand, Saunder’s Gull, etc. O/N Izumi. BD  

 



 

 

Dag 5: Lake Mi-Ike  

Efter morgenmaden pakker vi kufferter og grej, og kører til et godt overnatningssted i nærheden af Lake Mi-Ike; 
jeg prøver at få os indkvarteret på et af de berømte Onsen-hoteller med varme badekilder beliggende i nærheden 
af Mi-Ike søen. Turen tager et par timer og går gennem et smukt område. Søen er en næsten cirkelrund krater 
sø med en diameter på en lille kilometer og stedet er berømt for overvintrende Sibirske Krikænder. Fra camp-
grounden der er et parkområde med shelters og campinghytter er der gode muligheder for at finde småfugle 
bl.a. Japansk grønspætte, Hvidrygget Spætte, Ryukyu Minivet, Daurian Redstart, flere mejsearter, Olive-backed 
Pipits, Blåstjert, o.m.a. O/N hotel. BD 

Dag 6: Kyushu – Kushiro, Hokkaido 

I dag begynder anden etape af eventyret! Fra Kyushu til Tokyo, videre til Haneda og Kushiro. Hokkaido, er Japans 
nordligste ø. Vi ankommer til Kushiro lufthavn og kører ind på nærliggende hotel. Der er en række aktive vulkaner 
på øen og befolkningen er på cirka fem millioner mennesker, deriblandt efterkommere efter urbefolkningen på 
øerne, ainu-folket. Klimaet i omkring 1000 meters højde på øens midte svarer til Danmarks klima, bare med mere 

sne på. Øens nordøstside, som vender 
imod Sibirien, er den koldeste del.  Dags-
programmet afhænger af ankomsttids-
punktet, men sandsynligvis ankommer vi 
relativt sent og kort før mørkets frem-
brud. O/N Kushiro Hotel. BD 

Dag 7: Kushiro – Lake Furen, Nemuro 

Efter morgenmaden fortsætter vi fær-
den og bruger det meste af dagen på 
strækningen, hvor det især er de smukke 
japanske traner som vi skal nyde og foto-
grafere. Afhængig af vejrlig og tidsfor-
bruget de enkelte steder forventes an-
komst til Lake Furen sidst på eftermidda-
gen. Vi indkvarteres hos den ekstremt 
flinke og dygtige ornitolog Matsuo-san, 
som sammen med hustruen driver et lille 
hyggeligt gæstehus. Her har vi i første 
omgang en enkelt overnatning, men 
vender tilbage om to dage og tilbringer 

resten af tiden på Hokkaido i hans fine gæstehus som er beliggende ved bredden af Lake Furen med udsigt til 
Stellers Havørne der sidder ude på isen. O/N Furen logde, BD.  

 

 



 

 

Dag 8 og 9: Nemuruhalvøen + Steller’s Havørne-pladserne 

I løbet af dagene vil vi bl.a. udforske Lake Furen området samt kystområderne. Cape Nossapu er især god for 
alkefugle, andefugle, skarver, Rosy Finch og selvfølgelig de allestedsnærværende Steller’s Havørne! Vi anvender 
denne dag til at obse langs kysten; især at kigge på Stillehavslom, Japanese Cormorant, Pelagic Cormorant, Red-
faced Cormorant, Strømand, Amerikansk Sortand, Brunnich's Guillemot, Spectacled Guillemot, Pigeon Guillemot, 
Long-billed Murrelet, Ancient Murrelet, Least Auklet, o.m.a. Her på den østlige del af Hokkaido kan man i det 
fjerne se Kurilerne, "de tusind øer" der er en række af øer, der strækker sig fra Hokkaido til Kamtjatka og skiller 
det Okhotske Hav fra det nordlige Stillehav. De er i dag (efter 2. Verdenskrig) en del af Ruslands Sakhalin oblast 
region og består af ca. 56 øer med 18 900 indbyggere. En af dagene har vi inkluderet en havtur med båd hvis 
vejret tillader det, så vi kan studere alkefuglene mere optimalt. O/N lake Furen eller Nemuro, BD. 

Dag 10: Nemuro - Rausu 

Vi pakker kufferten og fortsætter nordover til Rausu. Undervejs stopper vi ved gode fuglesteder – afhængig af 
vind og vejr. O/N Rausu. BD 

Dag 11 og 12: Rausu-området - Washino yado Rausu (Blakiston’s Fish Owl) 

Tidligt op, og efter morgenmaden påbegynder vi udforskningen af området, og fortsætter langs kysten – der er 
tid til at udforske havnene og de omgivende landskaber. Området er kendt for Blakiston’s Fish Owl (og dem skal 
vi se nærmere på) og Steller’s Havørn. Rausu er kendt blandt naturfotografer for at sejle ud af Rausu for at foto-
grafere Steller’s Havørne som bliver fodret med fisk. Vi har inkluderet TO sejlture på et par timers varighed. Det 
er en begivenhed i verdensklasse, så vi booker gerne ekstra afgange for interesserede. Steller’s Havørnene er 
talrige i området, og det er absolut interessant at tjekke kystområderne med de mange måge- og andefugle. 
Uanset, skal vi NOK komme til at se Steller’s Havørne på drømmeafstand og i drømmeantal. Til gengæld har vi 
inkluderet to aftener på det verdensberømte ornitologiske Minshuku Washi-no-yado der ligger nede ad en lille 
sidevej ved Chitorai bridge (god for Brown Dipper). Stedet er kendt for Blakinstons Fishowl og har gjort det til en 
forretning at give fotomuligheder af Blakiston’s Fishowl ved at have etableret en lille dam i floden hvor der ud-
sættes fisk for at lokke ugler til. Der er lys på dammen og floden om aftenen! Når det er mørkt, ses den første 
ugle som regel lande i et træ tæt ved floden for derefter at sætte sig på en sten ved dammen og straks efter 
fange fisk i dammen og flyve videre op ad floden. Rausu havn er et godt sted for måger og ørne der følger fisker-
bådene der kommer ind til havnen med deres fangst fra kl. 11 og frem. Ørnene sætter sig som regel på molerne 
for at være klar til de næste fiskerbåde eller hygger sig med at nappe fisk fra mågerne. Der er ligeledes mange 
strømænder, bjergænder i havnen. O/N Rausu. BD. 



 

 

 

Dag 13: Rausu – Kushiro – Tokyo. Rejsen afsluttes ved ankomst til Haneda, Tokyo 

Efter morgenmaden kører vi mod Kushiro, hvorfra vi sent om eftermiddagen tager flyet til Tokyo. Men inden vi 
forlader Hokkaido, skal vi naturligvis stifte bekendtskab med flere fugle, f.eks. de Japanske traner, der holder til 
ved tre pladser langs vejen. Det er en stor attraktion (også blandt japanere) at se disse arkesymboler for japansk 
kultur, og selvfølgelig for fuglekiggere. De er ikke sky, og der bliver rig lejlighed til at nærstudere og nyde disse 
ualmindeligt smukke fugle. Vi ankommer til Haneda lufthavn om aftenen og rejsen afsluttes ved ankomsten i 
Tokyo. BD 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOGRAFERING:  Er i verdensklasse på denne rejse! Japanerne elsker at fotografere og har normalt ikke noget 
mod at de eller deres bliver fotograferet. Der er mange naturfotografer på de steder vi besøger – både lokale og 
udenlandske; faktisk er de fleste ”fuglekiggere” som besøger Japan om vinteren fotografer. Det kan synes lidt 
underligt, da der er mange andre fugle end lige Steller’s Havørn, Blakiston’s Fish Owl og tranerne. Men disse 
arter og deres tilstedeværelse er simpelthen så verdensberømte, at det vrimler med fotografer. Det er nogle 
gange lidt bizart, men forstår det så udmærket når man ved selvsyn ser ørnene, tranerne i de smukke landskaber! 
Der er generelt meget lys og det er som regel muligt at komme tæt på motivet så 300mm og 400 mm telelinser 
er ofte mere end rigeligt. I februar er der dagslys på Hokkaido fra ca. 6.30 til 17.00 og de øvrige steder fra ca. 
7.00 til 17.30.  

STRØMFORSYNING:  Er 100V dvs. det er nødvendigt med adapter for at tilpasse vesteuropæiske stik til japanske 
stikkontakter. Kan købes i Istanbul lufthavn (ca. 100 dkk), hvis det ikke er medbragt hjemmefra. 

 

Kontakt: 

Michael Westerbjerg Andersen: 

Mobil: +45 30 80 12 99 eller +996 700 102 104. helst via Messenger opkald eller WhatsApp! (på begge numre) 

Mail: mic@miksture.com 



 

 

 

 

REGEL No.1: Husk ALTID at efterlade skoene udenfor; de er endda mere rigoristiske end russere hvad det angår 
– så det er vigtigt. Det er voldsomt fornærmende at vade indenfor med sko og at steppe på samme dørtrin hvor 
du sætter dine sko! Vel indenfor bliver der som regel leveret slippers/sutsko, og når du går på toilettet, skal du 
OGSÅ skifte sko; som regel står der separate sutter udenfor toilettet. 

 

 

 

 



 

 

FORPLEJNING: Maden i Japan er fantastisk – især hvis man er til Sushi! På rundrejsen skal vi nok stifte bekendt-
skab med det japanske køkken, der dog også indeholder mange andre kulinariske sager end ris og fisk. God ge-
digen, velsmagende og sund kost baseret på friske råvare. Til måltiderne serveres grøn te. Der bliver også lejlig-
hed til at smage den lokale vin og andet ildvand. Frokosterne kan snildt købes på de utallige små supermarkeder 
eller tankstationer – europæiske sandwich eller japansk sushi… Kolde og varme drikke kan stort set konstant 
købes i automater der er opstillet stort set overalt i byer og havne. 

KLIMA: Om vinteren er det koldt på Hokkaido. Påregn at medbringe vintertøjet som du anvender hjemme. Ge-
nerelle temperaturer fra minus 20 (om natten) til omkring frysepunktet, men som regel er solen fremme, og 
derfor føles det ikke så bidende. På Kyushu som er en af de sydligt beliggende øer, er det anderledes mildt – som 
regel mellem 12-15 grader; som en april i Danmark. Mere information følger inden afrejsen.   

Følgende information vil blive fremsendt ved tilmelding  

- Litteraturliste 
- Praktiske rejsetips og  
- Forslag til pakkeliste 

 
Miksture er naturligvis til enhver tid til disposition for supplerende oplysninger.  

 

 

 



 

 

Der tages forbehold for ændringer i programmet. Miksture og vores lokale samarbejdspartnere tilstræber altid at afvikle 
rejsen nøje i henhold til programmet, men det kan af hensyn til seværdighedernes åbningstider eller praktiske omstændig-
heder være nødvendigt at gennemføre ruten i en anden rækkefølge end anført. Derudover kan programpunkter risikere at 
udgå på grund af force majeure-situationer som vejrforhold, vejforhold eller forsinkede flyafgange. Endelig skal vi gøre op-
mærksom på, at alle rejser løbende, revideres og søges forbedret på baggrund af de tilbagemeldinger, vi modtager efter 
hver rejse. Revidering af rejsen vil derfor medføre, at der kan være opstået ændringer i programmet, fra den blev købt, til 
afrejsen finder sted. Inden afrejse vil alle deltagere modtage det senest opdaterede program, der har til hensigt at tjene 
kundernes bedste og sikre den mest smidige afvikling af rejsen. Rejsen sælges som en hel "pakke", og det vil ikke være muligt 
at refundere de dele af pakken, der evt. ikke benyttes 

TILMELDING OG BETALING:  

For at booke en plads på turen, skal der indbetales et depositum per deltager – pladsen er ikke 
booket før beløbet er indbetalt. Så snart depositum er Miksture i hænde sender vi en kvittering på 
at depositum er modtaget og du er på deltagerlisten. Det fulde beløb af depositum vil blive tilbage-
betalt hvis Miksture aflyser turen. Det resterende beløb af rejsens pris bedes venligst indbetalt 
SENEST 30.oktober 2023.  

1. Et depositum per deltager vil blive udbedt ved tilmelding til dækning af indenrigsflyvninger og 
først når det er indbetalt er du tilmeldt rejsen, og i tilfælde af Miksture annullerer turen tilbagebe-
tales depositum, hvad flyselskabet eventuelt refunderer. Indbetalt depositum tilbagebetales ikke 
hvis deltagerne melder afbud (vi betaler en række ydelser forud).  

2. Praktiske oplysninger og fugle- og litteraturliste tilsendes ved tilmelding og der sendes et opda-
teret program senest 1 måned før afrejse  

3. Resterende turpris indbetales senest 30.oktober 2023 

Prisen inkluderer: Indenrigsflyvninger //Tokyo; Haneda-Kagoshima-Haneda-Kushiro//Kushiro-To-
kyo Haneda// ● Lufthavnsskatter ● Al guidning v. dansk driverguide Miksture/Michael Westerbjerg 
Andersen og Ole Zoltan Göller ●  Lokal transport i privatchartret van ● Alle aktiviteter nævnt i 
henhold til dag-til-dag programmet ● 2 x Ørne-sejltur ved Rausu på Hokkaido ● 1 x sejltur efter 
alkefugle ved Nemuro, Hokkaido ● Samtlige overnatninger på Kyushu og Hokkaido i komfortable 
hoteller og gæstehuse DBL/TWN ● Måltider iflg. program: B (breakfast), L (lunch) and/or D (dinner) 
● Diverse tilladelser og entreer ifølge program ● Diverse omkostninger i forbindelse med udsendelse 
af materiale og service fra Miksture ● Administration fra Miksture samt gebyr til Miksture ● Lokale 
parkafgifter ● Fuglerapport og ornitologisk materiale tilsendt pr mail inden afrejse 

Prisen inkluderer IKKE: Flybillet til og fra Haneda lufthavn, Tokyo, Japan t/r ● Drikkevarer ved 
restaurantbesøg ● Personlige udgifter (evt. ekstra arrangementer) ● Provins tilslutning i Danmark 
eller fra udlandet ● Evt. transfer med ekspresbusser mellem internationale lufthavne i Tokyo (ca. 
300 DKK/deltager ● Rejseforsikring (obligatorisk) ● ekstra-sejlture ved Rausu, udover nævnte in-
kluderede ● Evt. tillægsforsikringer ● personlige udgifter som tøjvask, telefonopkald, snacks, lom-
mepenge etc. Bemærk måltider inkluderet – af feltpraktiske hensyn; det er vigtigt vi tilbringer så 
meget tid i felten som muligt (frokost kan vi snildt købe os frem til, og af erfaring er vi bekendt 
med, at enkelte deltagere ikke bryder sig om daglig indtagelse af den japanske (og ellers utroligt 
lækre) mad som serveres mange af de steder vi besøger. Nogle dage smager en god gammeldags 
pizza ekstra godt.   



 

 

Eneværelse: Kontakt venligst Miksture! 

Har du spørgsmål eller behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte mig 

Vores Miksture-team er naturligvis behjælpelige med indkøb af flybilletter til og fra Japan.  

Venlig hilsen 

Miksture/Michael Westerbjerg Andersen, Bishkek 28.februar 2023 


