Gamle og nye Tokyo
Det er ingen tvil om at Tokyo kan virke overveldende for
førstegangsreisende
til
Japan,
men
frykt
ikke,
Japanspesialisten har løsningen. Denne utflukten vil hjelpe
dere å få oversikt over denne enorme byen med sine over 35
millioner innbyggere, turen er lagt opp slik at dere starter
med det gamle og ærverdige Tokyo har å by på og sakte men
sikkert utforsker dere fram til det nye og hypermoderne som vi
alle forbinder Japan med.
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Oversikt

På denne sightseeingturen opplever

dere:
Keiserpalasset & Nijubashi-broen
Ytre Tsukiji fiskemarked
Senso-ji Tempelet & Nakamise handlegaten
Elvecruise på Sumida-elven
Nye Toyosu fiskemarked
Teamlab Borderless – Digital Art Museum
Avgang: Presis kl 09:00
Avsluttes: Senest kl 19:00
Viktige bemerkninger:
Det er svært viktig å være presis – gruppen venter ikke.

Program

Program:
Dere møter guiden i 2. etasje på Keio Plaza Hotel ved
innsjekkingsskranken for utflukter – senest kl 08:50. Turen
starter kl 09:00 presis.
Turen starter med et besøk til keiserpalasset, keiserfamilien
forankrer nasjonen i forhistorien da det sies at de har
regjert ubrutt i over 2700 år, så det er et godt utgangspunkt.
Neste stopp er ytre Tsukiji fiskemarked som lenge var verdens
største grossistmarked og åpnet dørene i februar 1935, her får
dere muligheten til å vandre omkring det store ytre markedet
og se på alle de gamle og nye utsalgsbodene hvor verdens beste
kokker kommer hver morgen for å handle inn fisk og annet til
sine eksklusive Michelin restauranter.
Deretter bærer det videre til Senso-ji tempelet og Nakamise

handlegaten som leder opp til det i Asakusa-distriktet.
Tempelet ble grunnlagt i år 645 etter at to brødre skal ha
funnet en statue av gudinnen Kannon i den nærliggende Sumidaelven, landsbyhøvdingen Hajino Nakamoto gjenkjente den hellige
statuen og omgjorde sitt eget hus til et tempel så innbyggerne
kunne tilbe gudinnen. Nakamise handlegaten kom mye senere
omkring 1800-tallet og er full av butikker som selger alt fra
mat til japanske kimonoer og annet kulturelt håndverk. Etter
litt fritid her så skal spiser dere en felles lunsj i
nærheten. Etter dere har fått dere en matbit så skal dere
hoppe på et elvecruise opp langs den ovennevnte Sumida-elven,
dere seiler nå sakte men sikkert vekk fra de gammelmodige
distriktene i Tokyo i retning mer moderne byggverk og dere
blir fortalt i detalj om de forskjellige spennende områdene
dere støter på.
Dernest skal dere til Tokyos splitter nye storkjøkken som
åpnet i oktober 2018, nemlig Toyosu fiskemarked. Dette nye
fiskemarkedet ble bygget hovedsaklig på grunn av plassmangel
men også fordi Tsukiji med tiden var blitt en så stor
turistattraksjon at det skapte problemer for grossister og
kjøpmenn som til stadighet måtte stoppe arbeidet sitt pga køer
eller nyskjerrige turister som trengte seg på for å ta bilder.
Ved nye Toyosu kan man vandre omkring i det enorme komplekset
uten å være i veien for de som jobber der da det er laget egne
områder for turister. Guiden deres vil gå i dybden om Japans
kjærlighet for fiskemat
milliardindustrien.
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Siste stopp på utflukten er et praktverk skapt ved å kombinere
teknologi og kunst, nemlig Teamlabs Borderless – Digital Art
Museum som ligger passende plassert på Tokyos fremtidsøy,
Odaiba. Denne teknologiske høyborgen av et digitalt museum kan
best forklares som et fargespetakkel uten like som føles som å
vandre omkring i en våken og interaktiv drøm. Et besøk hit
glemmer man aldri.
Når dere er ferdige på Teamlabs Borderless så tar dere buss

tilbake til Shinjuku Station West Exit hvor turen konkluderes
omkring kl 19:00 avhengig av trafikk.

Pris

Inkludert i prisen:
Engelsktalende guide
Keiserpalasset & Nijubashi-broen
Ytre Tsukiji fiskemarked
Senso-ji Tempelet & Nakamise handlegaten
Lunsj
Elvecruise på Sumida-elven
Nye Toyosu fiskemarked
Teamlab Borderless – Digital Art Museum

Ikke inkludert i prisen:
Transport til og fra oppmøtestedet (Taxihenting fra
hotell kan kjøpes mot tillegg)

Priser:
Kategori:

Voksen

Barn

Pris fra:

1150 NOK

890 NOK

Alle priser er per person.

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

