Gatemat i Shibuya
På denne gåturen besøker dere Shibuya-området som er kjent for
å være en trendsetter når det gjelder kultur og mote. Som
turist er det vanligvis vanskelig å finne de helt lokale
spisestedene, men på denne turen vil dere besøke steder hvor
lokalbefolkningen spiser. På turen er det 5 matstopp, og dere
vil prøve 10 forskjellige japanske retter.
Eventuelle matallergier bes oppgitt ved bestilling av turen.
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Oversikt

På denne sightseeingtur opplever

dere:
Lokale spisesteder i Shibuya

Program

Program:
Dere møter guiden. Gruppen venter ikke hvis man kommer for
sent.
Guiden tar deg rundt i Shibuya-området, hvor du kan se og
prøve noen av de lokale spisestedene som er vanskelige å finne
for turister.
Underveis gjør du 5 stopp og smaker 10 forskjellige retter.
Det kan være:
Kobe- eller Wagyu kjøttspyd
Kansai takoyaki (stekt deig med blekksprut)
Hiroshima okonomiyaki (kålpannekake)
Sushi
En japansk dessert
Dere avslutter turen ved Shibuya Depachika som er et matmarked
på kjellerplan. Dere kan fortsette ettermiddagen i Shibuya
eller dra videre på egen hånd.

Pris

Inkludert i prisen:
Engelsktalende guide
Kobe- eller Wagyu-kjøttpyd, Kansai takoyaki, Hiroshima
Okonomiyaki, 5 slags sushi og en japansk dessert

1 drikkevare

Ikke inkludert i prisen:
Transport til og fra møtestedet
Mat og drikke utover det inkluderte

Priser:
Kategori:

Voksen

Barn

Pris fra:

1.350 NOK

680 NOK

Alle priser er per person.
Bemerk at dette ikke er en privat tur. Private turer kan
bookes på forespørsel.

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.

