
KOFUKAN JAPAN 2019  
 
Kære alle, 
Så er der kommet nærmere program for turen til Japan i 2019, som officielt starter fredag den 26. 
juli 2019 og slutter tirsdag den 6. august 2019. I denne periode er der foruden Kofukan World Cup 
i Toyooka (27-28. juli) også stævne i Himeiji i weekenden efter (4. august 2019).  
 

Vi anbefaler at ankomme til Osaka minimum den 24. eller 
25. juli. Dels for at sikre at vi alle er klar til afgang den 26. 
juli, men også fordi to af Japans mest berømte sommer 
festivaller afholdes disse dage. 
 
Gion Matsuri (festivallen) – Festivallen afholdes fra den 1 
Juli til den 29 juli og er måske en af Japans mest kendte 
festivaller. En af hoved-attraktionerne – paraden Yamaboku 
Junko – afholdes den 24. juli i Kyoto og består bl.a. af et 
optog med vogne på op til 12 tons som skubbes og hives 
gennem Kyotos gader (hvilket ikke er helt ufarligt). Her er 
også mulighed for at se både Maiko (geisha under oplæring), 
Geisha og Tayu (top rank Kyoto geisha). 
 
Tenjin Matsuri – Festivallen afholdes fra den 24. til den 25. 
juli og er Osakas største sommerfestival. Her kan i opleve 

både geishaer, optog med mikoshi og fyrværkeri om aftenen. Festivallen, som er blevet fejret 
gennem de sidste 1000 år, er virkelig en oplevelse som kan anbefales.  
 

 
 



Skulle man komme tidligere end den officielle startdato regner klubben i Japan også med at det er 
muligt at booke sig ind på de officielle stævnehoteller. Det vil vi vide mere om når alle har 
forhåndsbooket. 
 
Baseret på Kofukan International’s estimater har vi nedenfor opstillet et samlet overslag for turen 
gældende for 24/7-2019 – 6/8-2019 . Dette er selvfølgelig kun vejledende: 
 
Lufthavns transfer t/r 230,00
Hoteller I Osaka, Toyooka, Himeiji incl morgenmad 4.800,00
Transfer Toyooka t/r 350,00
Transfer Himeiji t/r 350,00
Tournament party (x2 stk) 570,00
Frokost 1200,00
Middagsmad 1400,00
Turist aktiviteter i det faste program 600,00
Fly (CPH-Osaka Kansai International), JAL Economy t/r 5.500,00
Total (DKK) 15.000,00

 
Tilskud: 

- Kofukan Danmark giver 2000 kr inkl. Stævnegebyr til udtaget kæmpere og det samme til 
dommere. 

- Polo eller t-shirts til alle deltagere og medrejsende. 
 
Følgende er ikke medregnet i ovenstående: 

 Rejseforsikringer (husk at sikre at forsikringen dækker Karate som visse steder anses som 
farlig sport) 

 Vaccinationer (der anbefales vaccination mod stivkrampe og difteri, som langt de fleste 
burde være vaccineret med allerede) 

 Adgang til sights (ca 500-1000 JPY pr. site/pr person) (inkluderer ikke Universal Studio og 
Osaka Aquarium som er dyrere) 

 Aktiviteter og transport på "egne" dage 
 Drikkevarer 

 
 
Booking af fly 
Ønsker man at rejse med Sensei, bliver dette program opdateret med information her, men man 
er også velkommen til at booke flybilletter selv. 
Afrejse  Tirsdag den 23/7- 2018 
Hjemrejse Tirsdag den 6/8 - 2018 
 
Da der er en del planlægning forbundet med turen er der behov for en tilkendegivelse fra jer der 
har interesse i turen til Kofukan International. Dette gøres på klubmodul her… 
 
Programmet fra Kofukan International se de næste 2 sider 



 



 


