JAPANIN TALVI: LUMIAPINAT JA
MANTSURIANKURJET
14. 2 - 3. 3.2023

Suomen Kuvausmatkat oy

JAPANIN LUMIAPINAT JA KURJET 2023
Aika: 		
Ti 14.2. - Pe 3.3.2023 | 18 pv
Ryhmäkoko: 7 henkilöä + matkanjohtaja
Hinta: 		
6.980 eur*
		

* Sis. kansainväliset menopaluulennot Helsingistä.

Pääkohteet: Tokio ja Nagano: lumiapinat
		Hokkaido:
		
Tsurui ja lumikurjet
		
Lake Kussharo ja joutsenet
		
Rausu ja kuningasmerikotkat
Lajstoa:
Lumiapinat
		Mantsuriankurjet ”lumikurjet”
		Kuningasmerikotkat
Ruokailut:
Puolihoito / aamiaismajoitus
		matkaohjelman mukaisesti:
		
A, aamiainen, L= lounas
		P= päivällinen

Kansainväliset lennot:
		
* Helsinki - Tokio
		
* Tokio - Helsinki
Kotimaanlennot:
		
* Tokio - Kushiro - Tokio
Ajomatkat: Pikkubussi
		
Kohderyhmä: Kaikki luonnon ja valokuvauksen 		
		
ystävät.
			
Vaativuus:
Lähtijöiltä edellytetään normaalia
		
terveydentilaa. Retket eivät edellytä
		
tavanomaisesta poikkeavaa kuntoa.
Lisätiedot:
		
Puhelin:

info@kuvausmatkat.fi
www.Kuvausmatkat.fi
0400 191 348 | 0505 201 827

Kaikki esitteen kuvat aiemmilta Kuvausmatkoilta: Jouni Klinga
Suomen Kuvausmatkat Oy on Kuluttajaviraston rekisteröimä valmismatkanjärjestäjä, jolla on toiminnan edellyttämät vakuudet.
Rek. nro 46/12/Mj. SMAL 42613.
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JAPANIN TALVI:
LUMIAPINAT ja MANTSURIANKURJET
Perinteisissä mielikuvissa Japani tunnetaan Euroopassa etenkin toinen toistaan suurempien miljoonakaupunkien vilinästä, huipputeknologiasta ja hyvin erilaistuneesta
kulttuurista. Kaupunkikulttuurin ulkopuolella Japani tarjoaa silti sykähdyttäviä luontoelämyksiä ja meille suomalaisille tutun vuodenkierron tuoman vaihtelun.
Yksi Japanin eksoottisimmista luontoelämyksistä on kokea talvi Japanin pohjoisimmalla Hokkaidon saarella. Uhanalaisten mantsuriankurkien erillispopulaatio on hitaasti elpynyt sinnikkään talviruokinnan avulla, ja samalla luontomatkailijoille on
syntynyt oiva mahdollisuus tutustua lumikurkina tunnettuihin lintuihin autenttisessa
talvimaisemassa. Toinen Hokkaidon vetonaula on koillisrannikolla tehtävät kuningasmerikotkaristeilyt. Täälläkin kalaruokinnan avulla uljaat merikotkat taiteilevat kuvaajien ympärillä ilmassa ja saavat myös ansaitun palkkion lentonäytöksistä. Hokkaido on
silti myös paljon muuta. Päiväretkillä Hokkaidon rauhallisilla maaseututeillä voimme
päästä seuraamaan saalistavia punakettuja ja sulavesissä sinnitteleviä laulujoutsenia.
Japanin kahden ja puolen viikon talvimatkan lopullasiirrymme Naganon kautta lumisille vuorille lumiapinoiksi kutsuttujen japaninmakakien pariin. Päivän kuvausretken
jälkeen voimme pulahtaa myös itse kuumiin lähteisiin kylpyyn omassa hotellissamme. Ennen kotimatkaa vietämme vapaapäivän Tokiossa, jossa on mahdollisuus tutustua kaupungin nähtävyyksiin.

JAPANIN TALVI: LUMIAPINAT & KURJET
14.2.-3.3.2023
Muutokset ohjelmassa ja ilmoitetuissa lentoreiteissä ovat mahdollisia.
Ti 14.2.2023 Helsinki – Tokio
Matka alkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä Finnairin iltapäivälennolla Tokioon.
HEL HND 1755 1425
Ke 15.2.2023 Tokio - Kushiro - Akan (P)
Finnairin lento saapuu Tokioon aamulla. Jatkamme suoraan Hanedan kentältä vielä
iltapäivälennolle Hokkaidon saarelle ja Kushiron kaupunkiin.
HND KUH 1730 1910
Perillä Kushirossa tuleva pikkubussimme odottaa ja siirrymme suoraan lentokentältä
läheisen Akan-järven rannalla olevaan kylpylähotelliin. Pääsemme nauttimaan ensimmäisen japanilaisen päivällisen.
Majoittuminen: Hanayuka resort tai vastaava

To 16.2.2023 Akan - Tsurui (A, P)
Rauhallisen aamiaisen jälkeen tutustumme läheiseen
Akan kurkikeskukseen. Tämä on yksi Hokkaidon kohteista, joissa ruokitaan mantsuriankurkia. Ruokintaniityn takaa nousee jylhä luminen vuoristo, joka toimii parhaimmillaan upeana taustana lentokuvauksessa. Kurjet
saapuvat yleensä vasta aamupäivällä, joten voimme aamulla palautua rauhassa aikaerosta, ennen kuin siirrymme kameroiden kanssa kuvausaitioon.
Ruokintapaikalla on pieni kuvauskatsomo, jossa tiiviiden
kuvaussessioiden välillä voi lämmitellä kuuman kahvikupin äärellä. Toisinaan tapahtumia riittää aina iltapäivään
saakka, jolloin viimeistään suuntaamme uuteen kohteeseemme Tsuruin kylälle.
Tsuruin maalaiskylällä aloitettiin uhanalaisen mantsuriankurjen talviruokinta 1970-luvulla. Suurelta osin
talviruokinnan ansiosta Hokkaidon mantsuriankurkien
kanta on alkanut elpyä ja parhaimmillaan jopa yli kaksi
sataa kurkea saapuu nykyisin talviruokintapaikoille. Värityksensä ansiosta lajia kutsutaan yleisesti myös lumikurjeksi.
Saavumme Tsuruin kylälle iltapäivän lopulla ja piipahdamme jo ensikosketuksen paikan lumikurkipaikkoihin,
ennen kuin majoitumme lähistöllä olevaan boutique-hotelliin.
Majoittuminen: Maalaismajoitus Tsuruin kylällä.

Pe 17.2.2023 Tsurui (A, P)
Täysi retkipäivä lumikurkien parissa. Aloitamme päivän aamuretkellä jo ennen aamiaista. Kurjet yöpyvät monesti lähiseudun jokien jäillä. Muutaman kilometrin päässä
majapaikasta on tunnettu silta, jolta avautuu monesti näkymä lumikurkien yöpymispaikalle ja auringon noustessa kurjet useasti lentävät suoraan tarkkailusiltamme yli
kohti ruokailumaita.
Aamun retkien jälkeen palaamme takaisin majataloon aamiaiselle. Puolen päivän
aikaan ensimmäiset kurjet alkavat saapua Tsuruin kurkikeskukselle. Tarkkailu tapahtuu avoimessa maastossa vankan hirsiaidan takaa. Kurjet ovat tottuneet tarkkailupaikalla oleviin ihmisiin, joten paikalla voi liikkua ja kuvata vapaasti ilman piiloutumista.
Lähellä on myös pieni kurkikeskus, jossa voi käydä välillä sekä lämmittelemässä että
iltapäiväteellä.
Tsuruin kohteessa on parhaat mahdollisuudet päästä lumikurkia lähietäisyydelle ja
kuvata sekä laskeutuvia että lentoon lähteviä lintuja. Helmikuun lopulla kevät tekee
jo tuloaan, ja säällä kuin säällä pariskunnat myös tanssahtelevat lähestyvään pesimäkauteen virittäytyen. Monien suomalaiskuvaajien silmin toiveiden täyttymys olisi
silti kokea kurkien tanssia sakeassa lumipyryssä. Vietämme koko iltapäivän kurkipaikalla päivystäen ja välillä läheisessä kurkikeskuksessa lämmitellen.
Majoittuminen: Maalaismajoitus Tsuruin kylällä.
La 18.2.2023 Tsurui - Kussharo (A, P)
Toinen retkipäivä Tsuruin alueella. Jokainen aamu on erilainen, ja kierrämme osin
samoilla kohteilla odottamassa hyviä kuvaustilanteita. Monesti kylmä yö tarjoaa parhaat kuvausvalot aamuksi, ja leuto lumisade puolestaan tunnelmallisimmat valot iltapäiväksi.

Viimeistään iltapäivällä jatkamme matkaa Kussharo-järvelle. Hokkaidon upeiden lumivuorten ympäröimä järvi on tunnettu kuumista lähteistään, ja niiden ansiosta järvi
on tunnettu laulujoutsenten talvehtimispaikka.
Majoittuminen: Maalaismajoitus Kussharossa
Su 19.2.2023 Lake Kussharo (A, P)
Retkeilemme koko päivän Lake Kussharo -järven maisemissa. Kovalla pakkasella
höyryävät sulat ja taustan lumiset vuoret tarjoavat uskomattomat taustamaisemat
luottavaisten joutsenten kuvaamiselle. Parhaimmillaan laulujoutsenia voidaan kuvata rantatöyräällä istuskellen laajakulmalla aivan muutaman metrin etäisyydeltä sekä tietenkin odotella tilanteita myös lentokuviin.
Retkipäivän aikana vierailemme myös Hokkaidon ehkä merkittävimmässä geotermisessä kohteessa, jossa vesihöyrypatsaat kohoavat korkeuksiin rikin värjäämistä
hormeista. Majoitumme maalaismajoitukseen, jonka pihapiirissä on mahdollista
tarkkailla myös pikkulintuja, kuten pähkinänakkeleita.
Majoittuminen: Maalaismajoitus Kussharossa
Ma 20.2.2023 Lake Kusharo - Rausu (A, P)
Vietämme aamupäivän vielä hotellin ympäristössä ennen kuin suuntaamme Hokkaidon rannikolle. Päivä kuluu matkan varrella löytämiemme kuvauskohteiden parissa
ja iltaan mennessä saavumme Rausun rannikkokaupunkiin. Rausun edustan rannikkoalue on kuuluisia talvehtivista kuningasmerikotkista.

Jäätilanne vaihtelee tuulien mukaan: Välillä ahtojäät ovat lähellä rantaa, toisinaan
kaukana ulkomerellä. Parhaimmillaan risteily tarjoaa huikeita mahdollisuuksia aluksen lähellä kaartelevien ja jääröysyillä istuvien kuningasmerikotkien kuvaamiseen.
Kotkille heitettävät ruokapalat saavat aikaan vauhdikkaita syöksyjä ja kisailua.
Majoittuminen: Majatalo Rausu
Ti 21.2.2023. Rausu (A, P)
Ennen auringonnousua lähdemme ensimmäiselle merikotkaristeilylle. Risteilyt toteutetaan osana kansainvälistä ryhmää ja samalla aluksella voi olla yhteensä noin 3040 kuvaajaa. Lähdemme satamaan kuitenkin hyvin aikaisin, jotta voimme varmistaa
parhaiden kuvauspaikkojen saamisen.
Matkaohjelmaan on sisällytetty kaksi kuningasmerkikotkaristeilyä. Ne jotka haluavat maksimoida mahdollisuudet merikotkien kuvaamiseen, voivat varata lisäsafarin
myös iltapäivälle. Merikotkien ohella kiertelemme rannikon ranta-alueita mahdollisten rannikkolintujen ja maisemien merkeissä. Talviaikaan suuri osa teistä on kuitenkin suljettu, ja se asettaa huomattavia rajoitteita liikkumiseen.
Majoittuminen: Majatalo Rausu
Ke 22.2.2023. Rausu (A, P)
Vaihtuvien säätilojen vuoksi merikotkaristeilyissä on varauduttava aikataulujen muutoksiin ja säätilojen odotteluun. Aamulla olemme jälleen ennen auringonnousua
odottelemassa päivän kajastusta ja uuden kuningasmerikotkaristeilyn alkua.

Lounastauon jälkeen suuntaamme etelään ja vierailemme Notsuken mereen työntyvällä niemekkeellä. Iltapäivällä on hyvät mahdollisuudet löytää myös japaninkauriita.
Illaksi saavumme Nemuron niemimaalle ja majoitumme perustasoisiin mökkeihin.
Majoittuminen: Maalaishotelli Nemuro
To 23.2.2023. Nemuro - Nakashibetsu (A, P)
Päivän keskeisimpänä retkikohteena on sisämaan kotkaruokintapaikka Nemurossa.
Petolintuja kuvataan järven jäälle tuoduilla kaloilla. Nemuron rannikkoseutu on kiinnostava linnustollisesti ja voimme nauttia myös kauniista maalaismaisemasta.
Iltapäivällä siirrymme viihtyisään retriittiin Nakashibetsussa, Hokkaidon maaseudulla. Pienen metsäpuron varrelle rakennetussa kylpylähotellissa on mahdollista kuvata
paikallista metsälajistoa, ja erikoisuutena hotellin ruokinnalla vierailee lähes joka yö
äyriäishuuhkaja. Tarkkailu tapahtuu leppoisasti suoraan hotellin loungesta käsin.
Kalahuuhkajan käyntien jälkeen voimme rentoutua kylpylän kuumissa ulkoaltaissa
ja nauttia talon eksoottisen päivällisen.
Majoittuminen: Yoroushi Spa -kylpylä
Pe 24.2.2023 Nakashibetsu - Kushiro - Tokio (A)
Aamulla suuntaamme kohti Kushiroa. Kuljemme silti Tsuruin kurkialueiden halki ja
voimme varmistaa myös kuuluisan pökkelössä asuvan viirupöllön pesimätilanteen.

Illalla lennämme Kushiron lentokentältä Tokioon ja majoitumme keskitasoiseen hotelliin lentokentän lähellä. Perusmatkalta on mahdollista jättäytyä pois jo tässä vaiheessa ja jatkaa yölennolla takaisin Suomeen.
Majoittuminen: 4* hotelli Tokiossa
La 25.2.2023 Tokio - Hakone - Fuji, Lake Kawaguchi (A)
Matkan kolmantena pääkohteena Kantonin alueella on vierailla lumiapinoiden parissa Naganon vuorilla. Aluksi matkamme silti vie Japanin ikonisten maisemakohteiden
äärelle Fuji-vuoren maisemissa.
Aloitamme retkeilyn Hakone-vuoden retkeilyalueelta ja teemme pienen päiväristeilyn
Ashi-järvellä. Iltapäivään mennessä pääsemme Kawaguchi-järvelle. Jos sää on suosiollinen, parhaimmillaan järven pinta voi peilata lumihuippuisen Fujin upeaksi maisemapanoraamaksi. Majoitumme Oishin alueelle ja tarkkailemme illan ja varhaisen
aamun aikana säätilan kehitystä kuvausmahdollisuuksien varalta. Selkeänä yönnä
voimme hakea jalustanpaikkoja myös yökuviin.
Majoittuminen: Perustasoinen hotelli Lake Kawaguchilla.
Su 26.2.2023 Fuji - Nagano - Yamanouchi-Machi (A)
Aamupäivällä matkamme jatkuu maaseututeitä kierrellen Naganoon. Tavoitteena on
vierailla iltapäivällä jo ensimmäinen kerta Jigokudanin lumiapinoiden parissa. Yamanouchi-machi on pieni kylpyläkaupunki lumihuippuisten vuorten juurella, vaikka normaalisti lumihuiput silti pysyvät näkymättömissä. Lämpötilat ovat myös kevättalvella
yleensä nollan yläpuolella, ja itse kylällä maisema on sulaa.

Ylempänä apinalaaksossa lumi kuitenkin yleensä edelleen on maassa. Parhaimmillaan voimme päästä nauttimaan jopa lumisateesta. Illaksi palaamme Naganossa
olevaan hotelliimme.
Majoittuminen: Perustasoinen hotelli Naganossa.
Ma 27.2.2023 Nagano - Jigokudani - Nagano (A)
Aamulla lähdemme kohti lumisia vuoria ja lumiapinoiksi kutsuttujen japaninmakakien suosimaa ”kylpylää”. Puiston portilta on vajaan tunnin kävelymatka hyväkuntoista
metsäpolkua itse kuumille lähteille. Lumiapinoiden kuuluisa kylpypaikka on Yokoyujoen varrella olevilla Jigokudanin kuumilla lähteillä.
Kuumat lähteet pitävät joen auki läpi vuoden ja itse kuumat lähteet kuplivat ja höyryävät upeasti kylmässä talvisäässä. Kuumat lähteet ovat vuoriston alarinteillä noin
850 m korkeudella. Talvella täällä saadaan runsaita lumisateita, mutta keskipäivällä
lämpötilat voivat silti nousta plussan puolelle.
			
Maailman pohjoisimmat apinat, lumiapinat, ovat oppineet käyttämään kuumia lähteitä hyväkseen. Apinoiden suosimalle lähdealueelle on rakennettu uonnolliselta näyttävä, mutta keinotekoinen uimala. Parhaimmillaan sadat japaninmakakit saapuvat
vuoristosolassa olevalle altaalle kylpemään. Ja siellä missä on satoja apinoita, sattuu, saamme monesti seurata muutamassa tunnissa koko apinoiden elämän kirjon.
Tarvittaessa voimme käydä keskipäivällä puiston ulkopuolella lounaalla ja palata
uudelleen iltapäivän valoiksi. Vietämme koko lyhyen talvipäivän viehättävien lumiapinoiden parissa ihastellen ja kuvaillen. Viimeistään illan hämärtyessä lähdemme
palaamme Naganoon.
Majoittuminen: Perustasoinen hotelli Naganossa.
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Ti 28.2.2023. Nagano - Tokio (A)
Aamullä lähdemme paluumatkalle Tokioon. Matkalla voimme kiinnostuksen mukaan
silti vierailla joissakin päväretkikohteissa Tokion maaseudulla.
Majoittuminen: Neljän tähden hotelli Tokiossa.
Ke 1.3.2023 Tokio (A)
Vapaapäivä Tokiossa. Tarjoamme mahdollisuuden tutustua Tokion upeisiin nähtävyyksiin: maailman korkeimpiin
lukeutuvia näkötorneja, kiehtovia puistoja ja perinteistä
arkkitehtuuria. Kaupunkilisäretken tarkempi ohjelma
vahvistetaan ennen matkaa. Vastaavasti halukkaat voivat tutustua Tokioon myös omatoimisesti, jolloin avustamme esimerkiksi metroyhteyksissä.
Majoittuminen: Neljän tähden hotelli Tokiossa.
To 2.3.2023. Tokio - Helsinki (A )
Toinen vapaa päivä Tokiossa. Huoneiden luovutus keskipäivällä, ja iltapäivän lopulla
paluu Hanedan lentokentälle. Yölento Helsinkiin lähtee klo 21.55.
HND HEL 2155 0425
Saavumme Helsinkiin 3.3.2023 klo 04.25.

