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n Nu blir det smidigare att 
få visum till Indienresan. 
Från och med i dag, lör
dag, behöver svenska  
resenärer inte längre ta sig 
till indiska ambassadens 
visumkontor för att lämna  
in sin ansökan, utan allt 

sköts hädanefter online. 
Det enda du behöver tän
ka på är att ansökan ska 
göras minst fyra dagar i 
förväg, passet måste vara 
giltigt minst sex månader 
innan du anländer och du 
måste ha en returbiljett.

n I förra veckan var det  
exakt 70 år sedan USA 
släppte en atombomb över 
den japanska staden Hiro
shima. Sedan Hiroshima 
Peace Memorial Museum 
öppnade 1955 har det varit 
ett av landets mest populä

ra turistattraktioner. Och  
intresset ökar – förra året 
besökte 234 360 personer 
museet, vilket var besöks
rekord och en ökning med 
över 100 procent om man 
jämför med siffrorna från 
2011, enligt CNN.

n Den enorma isväggen ”The Wall” 
i HBOserien ”Game of Thrones” 
kan bli en turistattraktion, åtmins
tone om lokala politiker i Antrim på 
Nordirland får välja. Det skriver 

Belfast Telegraph. 
Seriens film team har byggt upp 

scenkulisser för inspelningen i om

rådet som politikerna nu hoppas ska 
få stå kvar och locka ”Game of 
Thrones”fans till platsen.

En liten detalj i sammanhanget är 
att isväggen inte är verklig utan  
dataanimerad. I serien är den dock 
213 meter hög, 483 kilometer lång 
och över 8 000 år gammal.

Indienvisum blir digitala Rekordsiffror för Hiroshima-museum Virtuell isvägg ska locka seriefans

Det blir lättare att  
besöka Indien.

Museet öppnade tio år 
efter bomben föll. Foto: AP Poppis fantasyplats.

n n Tokyo är känt för att vara beroendefram-
kallande. Den som en gång upplevt den japan-
ska huvudstadens intensiva energi, rogivande 
oaser och uråldriga traditioner kommer att 
återvända gång på gång. 
n n Vi guidar till det bästa Tokyo har att  
erbjuda, från morgonsushin till nattlivets  
robotshower. Text: Malin Ståhl Hefvelin
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kontrasternas stad I Tokyo finns det mesta – allt från                                               sprudlande storstadspuls till harmoniska oaser och traditioner med gamla anor. Och det råder ingen brist på aktiviteter att sysselsätta sig med när man besöker staden. Foto: JNTO 

n I tätbefolkade Tokyo är utrymme en bristvara.  
Det har man bland annat löst genom att göra hotell-
rummen minimala, utrustade med det nödvändigas-
te. Ytterligheten är kapselhotell där man bor i ett 
skåp i väggen. 

S www.ninehours.co.jp

n Ingen bör lämna Tokyo utan ett 
 besök på en temarestaurang. På Robot 
Restaurant anordnas uppgjorda fält-
slag där bikiniklädda kvinnor slåss 
med hjälp av robotar. Vill man hellre bli 
ledd genom hemliga gångar av ninjor 

är Ninja Restaurant rätt val. Man kan 
även besöka en av de fyra Alice 
i Underlandet-restaurangerna eller  
Super Mario-baren StarClub.

S www.shinjuku-robot.com
S www.bar-starclub.com

02:00 SoMna på Ett kapSElHotEll23:00 fESta MEd RobotaR ocH ninjoR på tEMabaRER22:00 gå på koStyMfESt
n Harajuku är de unga, hippa, extravaganta 
Tokyo b ornas hemvist och centrum för second 
hand och designerbutiker. Tyngdpunkten är ton-
årskulturen på Takeshita Dori och dess sidogator 
där många unga ägnar sig åt cosplay och bär 
 fantasifulla kostymer och pastellfärgade peruker.

06:00 tSukiji fiSH MaRkEt
n En tidig morgon på Tsukiji, alla fiskmarknaders 
moder, bjuder på spännande syner och dofter. Runt 
fiskmarknaden finns bås som serverar marknads-
specialiteten chirashi – bortskurna bitar från sushi-
fisken, antagligen de färskaste resterna du någonsin 
smakat. 
S www.tsukiji-market.or.jp/tukiji_e.htm

n Tokyo Skytree är världens näst 
högsta byggnad, den sträcker sig 
634 meter över Tokyos gatunät och 
entréavgifterna är nästan lika sky-
höga. Men med utsiktsplats på 
450 meter är det värt det, i alla fall 
om man är höjdfantast. 
S www.tokyo-skytree.jp/
en

08:00 SE StadEn fRån              ovan 10:00 SMåkakoR vid tEMplEt
n Nakamise Dori leder fram till Sensojitemplet i Asakusa. 
Varje morgon slår innehavarna upp sina stånd och dofter-

na svävar fram längs gatan. Hantver-
ket står i fokus och många besökare 
stannar till och tittar på tillverkning-
en. En uråldrig maskin tillverkar mo-
chi, pastellfärgade ”knödlar” gjord 
på socker, rismjöl och vatten som 
säljs i vackra presentförpackningar.

Tokyo runt –  på 24 timmar

14:00 SHoppa tEknik i akiHabaRa
n Området Akihabara var först känt som centrum för 
elektronik i Tokyo. Nuförtiden blandas de små elektronik-
stånden och de senaste prylarna med Japans manga-
kultur. Här kan man fika på nördiga robotcaféet Gundam 
eller se tjejpopgruppen AKB48 uppträda med några av 
 sina 140 medlemmar. 

S Adress: T-banestation Akihibara

16:00
n En formell japansk  
teceremoni kan ta upp 
till fyra timmar och är ett 
bevis på vördnaden  
mellan gäst och värd. 
Som turist kan man 
delta  i en kortare version 
och få inblick i tecere-
monins dolda symbolik. 
Hotellet kan ofta hjälpa 
till att boka.

12:00 luncH – tokyoStylE
n I princip all sushi i Tokyo är som den bästa du ätit nå-
gon annanstans. Många sushiställen har bara ett tiotal 
sittplatser vid bardisken framför kocken som 
står redo att varsamt krama fram ett 
litet stim sushibitar. Kaiten-zushi 
kallas varianten när bitarna läggs 
på ett rullband och gästerna själva 
väljer sina smakbitar. 

11:00  SpEla pacHinko
n Japaner gillar spel, och ytterligheten av det visar 
sig i Pachinkohallarna. I ett fullständigt öronbedö-
vande plingeliplongande från flera hundra spelma-
skiner som snurrar runt de köpta stålkulorna slump-
vis sitter japaner i alla åldrar uppslukade av sina au-
tomater. 

18:00
n Uenoparken är känd 
för sina många museer 
och för Ueno Zoo,  
Japans största zoologis-
ka trädgård som är hem 
åt jättepandorna 
 Shinshin och Lili.

Uenoparken är ett  
populärt utflyktsmål för 
att koppla av från 
 stadens höga puls.

Ta sig hit
Spå egen hand: Snabbaste  
vägen från Stockholm till Tokyo går 
via Helsingfors. Finnair flyger tur 
och retur från 4 500 kr/person.  

www.finnair.se
SJapanspecialisten anordnar  
paketresor till Tokyo från 10 490 
kr/person för en vecka. 

www.japanspecialisten.nu

n Tokyos mecka för gatumat är de nikotinfärgade kvarter 
som ligger mitt bland skyskrapor och trafikkorsningar  
i centrala Tokyo och går under namnet Golden Gai. Längs 
de smala gränderna ligger miniatyrbarer sida vid sida. 

20:00 Middag på MiniREStauRang
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timmar och 35 minuter kommer från och med 
den 1 februari nästa år vara världens längsta 
nonstop-flygrutt. Det är flygbolaget Emirates 
som lanserar en ny flyglinje från Dubai till Pana-
ma City. Linjen kommer att trafikeras av en 
Boeing 777-200LR och det blir Emirates 
första anslutning till 
Central-
amerika.17


