Formiddagstur i Kanazawa
På denne turen lærer dere om tradisjonene og kulturen i
Kanazawa mens dere besøker hovedseverdighetene sammen med en
engelsktalende guide. Dere får se Kenrokuen Garden som er en
av de 3 vakreste japanske hagene i landet, senere bærer det
videre til Nomura Residence, den tidligere boligen til
høytstående samuraifamilier, i Nagamachi Samurai District.
Dere drar så videre til Higashi Chaya, en flott gate full av
tradisjonelle japanske tehus i Edo-stil. Til slutten kommer
dere til den verdenskjente Hakuza Honten, en butikk som har
spesialisert seg på håndlagde produkter i bladgull. Dere blir
transportert med buss mellom severdighetene.
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Oversikt

Oversikt
På denne sightseeingturen opplever dere:
Nomura Residence, Nagamachi Samurai District
Kenrokuen Garden
Higashi Chaya–gai
Hakuza Honten

Program

Program:
8.50:
Dere møter guiden på Hotel Nikko Kanazawa før bussavgang.

9.00 – 12.25:
Dere ankommer Nomura Residence, hvor dere kan se hvordan
samuraifamiliene bodde i gamle dager (40 min). Deretter
fortsetter dere videre til den vakre Kenrokuen-hagen (60 min),
etterfulgt av Higashi Chaya–gai. Til sist besøker dere Hakuza
Honten (30 min), hvor dere kan se alle de forskellige
bladgull-produktene og kanskje kjøpe med et og annet hjem.

12.40-14.00
Turen slutter, når dere ankommer Kanazawa Station. Herfra
finner dere veien tilbake til hotellet deres eller dere kan
dra videre ut i byen for å utforske.
.

Pris

Inkludert i prisen:
Transport i buss
Engelsktalende lokal guide

Ikke inkludert i prisen:
Transport fra og tilbake til hotellet

Priser og reservasjon:
Kategori:

Voksen

Barn (3-12 år)

Pris fra:

460 NOK

368 NOK

Alle priser er per person.

Reservasjon:
Denne utflukten kan kun kjøpes som som en del av en reise med
oss. Ønsker dere å bestille, må dere opplyse oss om hvilken
pakkereise dere har valgt, samt ordrenummeret på denne. Vi
trenger også dato dere ønsker å ta turen på, samt navn og
alder på alle deltakere. Hvis dere ikke har bestilt reise ennå
men er i gang med en forespørsel på en reise hos oss, kan dere
opplyse om at dere ønsker denne utflukten.
REISEVILKÅR

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.

