ICP's studierejse 2016
Hong Kong og Tokyo
27. oktober - 3. november

Tilmelding senest 19. februar
Nu har du chancen for at komme til to spændende metropoler i Asien og opleve
helt andre kulturer og se de mest hippe shoppingcentre og nyeste
butikskoncepter. Her finder man moderne livsstil, fashionable stormagasiner, et
stort udvalg af lokale og internationale brands. I både Hong Kong og Tokyo anses
shopping som en livsstil, hvilket er reflekteret i det store udvalg.
Metropolerne er inddelt i shoppingdistrikter ofte med meget forskellig karakter. Her
finder man arkitektonisk flotte og ultra moderne shoppingcentre i mange
etager, flere med leisure som is-skøjtebaner, biografkomplekser, family
entertainment m.m.
Vi skal på denne studierejse besøge et udpluk af shoppingcentre og butikker
i Hong Kong og Tokyo

Program:

Torsdag d. 27. oktober
Kl. 11.10 Check-in i Københavns Lufthavn - Terminal 3
Kl. 13.10 Afrejse med SAS
Kl. 14.20 Ankomst Stockholm - flyskifte
Kl. 15.00 Afrejse med SAS
Fredag d. 28. oktober
Ankomst Hong Kong kl. 7.20

Vi skal bo på Hotel New World
Millennium
newworldmillenniumhotel.com/en

Vi starter i Hong Kong , som har omkring 7 mio. indbyggere og er et af de tættest befolkede
områder i verden. Hong Kong er kontrastfyldt med mange historiske bygninger og samtidig et
moderne shopping mekka.

The Landmark
The Landmark er det ældste og mest eksklusive shoppingcenter i Hong Kong. Her finder man bl.a. Stella
McCartney, Helmut Lang, Gucci, Prada, Paul Smith; Burberry, Manolo Blahnik og det engelske stormagasin
Harvey Nichols.
www.landmark.hk

Harbour City
Harbour City er Hong Kong's største shoppingcenter og består af tre centre, som er smeltet sammen til et. Her
er 700 butikker og 50 restauranter inddelt i fire zoner: børn, sport, mode samt skønhed og kosmetik.Her finder
man highend modebutikker bl.a. Burberry, Louis Vuitton's største butik i Asien, Dolce & Gabbane, Prada og
Chanels flagship store. Her finder man også Asiens største Toys R' Us.
www.harbourcity.com.hk/en/
Pacific Place
Er et af de mest prangende og luksuriøse shoppingcentre i Hong Kong. Shoppingcentret omfatter 70.000
kvadratmeter fordelt på tre niveauer. På de øverste etager finder man eksklusive designerbutikker bl.a. Hermés,
Prada, Escada, Bottega Veneta, Chloé samt det lokale stormagasin Lane Crawford.
www.pacificplace.com.hk/
IFC Mall
IFC Mall er visuelt et utrolig flot center. Her er mange mærker fra mellemprissegmentet og high-end i de over
200 butikker. I Centret ligger også Hong Kong's største Apple butik, som er et kæmpe trækplaster. Foruden
butikker finder man også michelin-stjernede restauranter og fra tagterrassen har man en fantastisk udsigt over
byen.
www.ifc.com.hk/en
Times Square
Times Square er et af de mest populære shoppingcentre. Bygningen består af to tårne med shoppingcentret på
83.600 kvadratmeter i mellem. Her er 230 butikker heriblandt det engelske stormagasin Marks and Spencer og
det lokale stormagasin Lane Crawford.
www.timessquare.com.hk/eng/
Festival Walk
Festival Walk adskiller sig lidt fra mængden. Centret er smukt designet efter Feng Shui principperne med runde
kurver, vandelementer og et flot naturligt lysindfald. Centret har 200 butikker med et udvalg af maintream og
enkeltstående butikker. Her er også en kæmpe isskøjtebane og en biograf med 11 sale.
www.festivalwalk.com.hk/en/

Langham Place
Centret har et udsædvanligt spiraldesign, som går fra etage til etage uden trapper. Dog findes der en enkelt
rulletrappe på 83 meter, så man kan springe nogle af etagerne over. Centret indeholder 200 butikker primært
målrettet mod unge. Her finder man bl.a. American Eagle, H&M, Monki, Uniqlo, Calvin Klein samt et stort udvalg
af skønhedsbutikker.
www.langhamplace.com.hk/en/
Elements
Elements er designet af Benoy arkitekter og tematiseret efter de fem elementer; træ, vand, ild, jord og metal.
Her finder man bl.a. Hong Kong's største økologiske supermarked 360. Centret har en flot beliggenhed på
havnefronten.
www.elementshk.com/eng
K11
K11 er et spændende shoppingcenter kombineret med kunstgalleri. Her finder man en række unikke
designerbutikker.
http://hk.k11.com/en/
Nathan Road
Nathan Road er byens centrale shoppinggade, som er 3,6 km. lang. Her er alt fra internationale designere til
lokalt håndværk. Nathan Road bliver også kaldt den gyldne mil og med de mange neonskilte er det Hong Kong's
pendant til Times Square i New York.
www.nathan-road.hk/

Mandag d. 31. oktober
kl. 10.00 Afrejse Hong Kong
kl. 15.00 Ankomst Tokyo

Vi skal bo på Hyatt Regency Tokyo
tokyo.regency.hyatt.com

Japans hovedstad Tokyo er en af verdens tættest beboede byer med 13 mio. indbyggere. Tokyo er
byen, hvor modsætninger mødes. Her finder man tårnhøje skyskrabere, blinkende lysreklamer,
hypermoderne high tech arkitektur, smart mode og fashionable butikker fra kendte japanske
og internationale modehuse side om side med små madboder, buddhistiske templer, markeder
og gammeldags manerer. Tokyo har det hele og er kendt som byen, der aldrig sover.

Lala Port
Shoppingcentret ligger ved Tokyo Bay og er et af Tokyo's største med 540 butikker.
Lala Port
Venus Fort, Odaiba
Shoppincentret Venus Fort er bygget i gammel syd-europæisk stil. Her er over 100 butikker fordelt på tre etager.
En del af centret er outletbutikker.
Venus Fort
Aeon Laketown
Aeo Laketown består af tre store shoppingcentre, der er smeltet sammen med over 700 butikker,
supermarkeder, stormagasiner, resturanter og biograf.
Aeon Laketown
Aeon Mall Makuhari
Shoppincentret slog dørene op i slutningen af 2013 og er et af de nyeste centre. Centret er med sine 350
butikker blandt de største i Tokyo. I shoppingcentret finder man bl.a. et helt område dedikeret til kæledyr.
Aeon Mall Makuhari
Roppongi Hills
Shooppingcentret Roppongi Hills ligger i et større bygningkompleks som indeholder museum, hotel og Tvstation. Centret har 200 butikker, caféer og restauranter. Fra 52. etage kan man nyde udsigten over Tokyo.
Roppongi Hills
Tokyo Midtown
Tokyo Midtown ligger i et større bygningskompleks og huser bl.a. hotel, et museum og er den højeste bygning i
Tokyo. Shoppingcentret har 130 butikker heriblandt en del traditionelle japanske butikker med f.eks. spisepinde
og servering af japansk te.
Tokyo Midtown

Ginza
Ginza området er et af de mest kendte og eksklusive shoppingområder i verden. På boulevarden Chuo Dori
ligger de store modehuse som Chanel og Louis Vuitton side om side med hyggelige caféer. Her finder man langt
de fleste kæders flagship stores. I Ginza ligger også Sony bygningen på fem etager med de nyeste produkter
på display og med butik i bunden. Derudover ligger der en række stormagasiner bl.a. Marronnier Gate på 12
etager og det franske Printemps. Det kæmpe store fiskemarked Tsukiji ligger også i Ginza og er det største i
verden.
Shibuya
Vi bor i Shibuya området, som er kendt som et livligt shoppingdistrikt med mange butikker, restauranter og
natklubber. Her findes to hovedgader fyldt med shopping; Takeshita Street fortrinsvis ungdomsmode og
Omotesando der kaldes "Tokyo's Champs Elysees". De to konkurrerende aktører Tokyu og Seibu ejer de fleste
stormagasiner og butikker i området.
Oven på Shibuya Station ligger områdets ene Tokyu shoppingcenter fordelt på 12 etager.
Nær Shibuya Station finder man shoppingcentret Shibuya 109, her finder man over 100 butikker fordelt på 10
etager.
Omotesando den kilometer lange avenue har flere internationale flagship stores, som er arkitektonisk
spændende, f.eks. Chanel og Prada-butikker i flere etager. I 2014 åbnede Apple en stor flagship store i glas og
er flere etager. Overfor finder man Hugo Boss' nye flagship store.
Her ligger også det syv etager høje shoppingcenter Omotesando Hills, som indeholder en række luksus
mærker.
Tokyu Plaza Omotesando er blandt de nyeste og slog dørene op i 2012. Bygningen har et spændende design
og huser flere etager med mode- og livsstilsbutikker på sine seks etager. På øverste etage finder man en en
tagterrasse - en lille grøn oase i storbyen.
Omotesandohills
Tokyu Plaza Ometesando

Torsdag d. 3. november
kl. 12.30 Afrejse Tokyo
kl. 16.05 Ankomst København

Tilmeld dig her

Pris og tilmelding
39.900,- kr. excl. moms
Prisen omfatter:



Flytransport (economy) med SAS Go - der er mulighed for opgradering til SAS Plus for
11.900 ,- kr. excl. moms.
o København - Stockholm - Hong Kong
o Hong Kong - Tokyo (all Nippon Airways)
o Tokyo - København






6 overnatninger på 5 og 4 stjernede hoteller inkl. morgenmad
Velkomstmiddag i Hong Kong
Al bustransport på de to destinationer
Per Nyborg som rejseleder

Prisen omfatter ikke:



Rejseforsikring

Tilmeldingen skal ske senest fredag d. 19. februar 2016.
Der er et begrænset antal plader og tilmeldingen er bindende.
Ret til mindre ændringer i programmet forbeholdes.
Teknisk arrangør er Profil Rejser A/S.

Med venlig hilsen
Per Nyborg, ICP

