En smak av
ettermiddag

Japan

–

sen

På denne gåturen besøker dere områdene Yurakucho, Ginza og
Shimbashi, hvor dere underveis smaker på forskjellige små
japanske retter og får sett bortgjemte steder hvor de lokale
spiser.
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Praktisk informasjon

Oversikt

På denne sightseeingturen opplever
dere:
Områdene Yurakucho, Ginza og Shimbashi
18 – 20 smaksprøver av japansk mat

Program

Program:
16.15
Dere møter guiden. Gruppen venter ikke hvis man kommer for
sent.

16.30
Dere starter vandreturen og går mot Gado Shita som er et
livlig restaurantdistrikt under togsporene som er båret av
mursteinsbuer. Dere kommer inn i smale smug med røde lykter og
neonskilt og som gir en følelse av Japan på 70-tallet. I denne
retro-atmosfæren fra Showa-tiden finnes mange lokale Izakayas
(små barer med både mat og drikke). I dette området har dere
to stopp, på det første får dere smake typiske snacks og
forretter som japanske forretningsmenn og venner spiser når de
er på bytur.
På det andre stoppet får dere lokale spesialiteter fra Ise i
Mie-distriktet. Så fortsetter dere til Ginza som har Tokyos
dyreste boligpriser. Her finner dere også veldig dyre meloner
som er perfekt runde og som brukes som gaver – til priser du
aldri ser i Norge! Her får dere smake riskaker fra en
riskakebutikk som har vært her siden 1800-tallet og som har
holdt oppskriften sin hemmelig siden den gang.
I Ginza besøker dere også et annet lokalt spisested som
serverer spesialiteter fra Miyazaki-prefekturet i sør-Japan.
På det siste matstoppet får dere litt dessert før dere
fortsetter til Shimbashi, et område som virkelig fremhever
kontrasten mellom det glamorøse Ginza og det rustikke, gamle
Tokyo. Shimbashi huser noen av de mest autentiske lokale
spisesteder og izakayaer i Tokyo.

19.30
Turen avsluttes og dere kan enten fortsette kvelden i
Shimbashi eller dra videre på egen hånd.

Pris

Inkludert i prisen:
Engelsktalende guide
18 – 20 smaksprøver fra 5 forskjellige spisesteder
2 drikkevarer

Ikke inkludert i prisen:
Transport til og fra møtestedet

Priser:
Kategori:

Voksen

Barn

Pris fra:

1.690 NOK

850 NOK*

Alle priser er per person.
Bemerk at dette ikke er en privat tur. Private turer kan
bookes på forespørsel.
* Grunnet smale gater og smug er det ikke tillatt å ha med
barnevogn på turen.

Bemerkninger:
Det tas forbehold om endringer i programmet pga.
uforutsette forhold.
Kan kun kjøpes som tillegg til en pakkereise bestilt
gjennom Japanspesialisten .

REISEVILKÅR

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon
Det er en god ide å forberede litt før du reiser til Japan for
første gang. Det er en helt annen kultur og mange ting skiller
seg fra her hjemme. Vi har satt sammen en praktisk guide med
gode råd og tips om ting du bør vurdere når du reiser til
Japan.
Les vår guide her.

