
 

 

   Reiki Master 

 

Din vært på turen 

Karin Midori Nielsen er 51 år, bor i Helsinge, er gift og har 

to voksne sønner. Er uddannet Reiki Healer, ved den japanske 

Master Mikao Usuis, -udvikler af Usuis metoden. Jeg er 

nummer 13 på den internationale uddannelse. Jeg er 

Healingsmassør og samtaleterapeut, samt efteruddannet i 

stresshåntering fra Kilden. Er formand for Kildens 

Healingsterapeuter. Deltager ofte på messer som 

healingsmassør og udstiller egne spirituelle malerier. 

Min far er dansk og min mor er Japansk født, så jeg har 

familie i Tokyo.  

Se yderligere info på www.midoris.dk 

 

 

Rejsen til Japan -    
 
Afrejse først i april 2019 10 dage 16.590,-kr 
 

Oplev en kombination af Japansk levevis og Wellness  

Vi er der på den årstid, japanerne selv elsker mest.  

Vi har sammensat en pakke med oplevelser på et indre og 

ydre plan. Oplev ro og velvære midt i verdens største by.  

Vi veksler imellem Reiki healing, yoga, massage og ture i og 

omkring Tokyo. Inkluderet i rejsens pris: Fly * lufthavns-

transfer * København-Tokyo-København * hotel * Reiki 

healing * yoga * massage * Vi rejser kun med små grupper på 

6-8 personer. 

 

 

Reiki turen til Japan - Solens Rige april 2019 

 

 

 
Kamakura 
 

Et enestående tilbud med mange forskellige aktiviteter for 

både øje, sjæl og helbred.  

Der vil være rigelig inspiration til at male. Køb evt. dit 

malergrej i Japan. 

Pris  for 10 dage 16.590*,-kr. 
Inkl. Fly * lufthavns-transfer * København-Tokyo-København 

* hotel * Reiki healing * yoga * massage * rundture i Ueno.   

             

Alle andre udflugter bliver arrangeret mod ekstra betaling. 

Bemærk Kyoto med shinkansen tur/retur ca. kr. 1.500,- 

Vi lander i Narita Lufthavn og bor i Asakusa på Hotel Toyoko 

Inn. på enkelt værelser morgenmad er inkluderet. Asakusa er 

en forstad i Tokyo. 

 

 

 

 



 

 

Dagsprogram 

8.00-10.00 Morgenmad. 

10.00 -11.00  Hver dag meditation/yoga i fællesrum 

  

1. dag 05.04.18, Afrejse fra Danmark  

2. dag 06.04-18 ankomst til Japan- Hotel Toyoko Inn. 

Velkomstmøde når vi er inkvarteret ca. 21.00 lokal tid 

3. dag 07.04.18 kl.9 -11 Reiki healing og yoga. - Gå tur i Ueno 

bydelen med frokost.  

4. dag 08.04.18 Hakone by, sejle på Ashinoko sø, se 

Kirsebærtræer, kører med svævebane med udsigt. 

5. dag 09.04.18 Dagen er fri til at nyde omgivelserne gå tur i 

nærområdet og mærke stemningen i Asakusa bydelen se 

Asakusa Templet –Helligdommen måske tage på badeanstalt 

og nyde de varme termiske bade. 

6. dag 10.04.18, Rejsedag. Tur til Kyoto. Vi skal kører med 

shinkancen 4 timer. Og skal tidligt afsted. 

7. dag 11.04.18, Den gamle hovedstad hvor guldtemplet også 

ligger.  
8. dag 12.04.18 Opleve Kyoto 

9. dag 13.04.18, Rejsedag. Hjem til Asakusa til Hotel Toyoko 

Inn. Er tiden til det tager vi ud og ser den store Buddah i 

Kamakura og går en tur i byen. Der bliver også lejlighed til at 

se Stillehavet, som ligger ved foden af byen.  

10. dag 14.04.18 dag Hjemrejsen. Vi gør klar til afrejse og 

kan nyde den sidste dag i det lokale område, eller tage en kort 

tur ind til centrum og handle. 

Der vil være Guide med på nogle af turene.  

 

 

Aften Wellness i Japansk varmvandsbade 

Marked med fisk, mad, stof, silke, hellige symboler, røgelse…. 

Ueno Tower med udkig over hele Tokyo. Tilmeld dig hurtigst 

muligt til denne enestående rejse, hvor du bliver introduceret 

til den Japanske kultur. 

 

Tilmelding kontakt  
Karin Midori Nielsen tlf.nr. 60 92 49 25 midori@nielsen.mail.dk  

 

 
Ueno Park 
 

 
Asakusa bydelen 

mailto:midori@nielsen.mail.dk

