Ghibli-museet
inspirasjonstur

og

Ghibli-museet hyller den berømte japanske animasjonskunstneren
Hayao Miyazaki. Japansk animasjon, eller ‘anime’ som det heter
på japansk, har blitt et verdensomspennende fenomen, og i
Japan brukes den både til å underholde barna, men også i
voksenverdenen i reklame-, film- og skiltverdenen. Ghiblimuseet, som ligger i det vestlige distriktet i Mitaka, er en
morsom og unik opplevelse der dere kommer inn i en verden dere
kjenner fra “Chihiro og heksene”, “The Living Castle” og alle
de andre filmene – fantastiske bygninger, animasjonsstudioer ,
kortfilmer og tegneseriefigurer. Museet er på japansk.
På denne turen vil dere også besøke Hotel Gajoen Tokyo og EdoTokyo Open Air Architechtural Museum, som begge har blitt
brukt som inspirasjon for husene i “Chihiro og heksene”.
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Oversikt

På denne sightseeingturen får dere
oppleve:
Lunsj på Hotel Gajoen Tokyo
Ghibli-museet
Edo-Tokyo Open Air Architechtural Museum*
Transport til og fra Shinjuku
*) Bemerk:
Edo-Tokyo Open Air Architechtural Museum er lukket på mandager
med unntak av helligdager. Disse dagene går turen i stedet til
Jindaiji-tempelet eller Takahata Fudoson-tempelet.
Avganger i 2020:
Det er avgang hver mandag, onsdag, torsdag og fredag. Dog ikke
de dagene som Ghibli-museet er stengt. Se kalenderen
her: Ghibli Museum Calendar
Ingen avgang 18.-29. mai og 4. – 13. november.

Program

10.00
Dere møter senest klokken 10.00 på Keio Plaza Hotel, hvor dere
møter guiden og registrerer dere.

10.00 – ca. 16.00
Kl. 10.15 er det avgang til Hotel Gajoen Tokyo, hvor dere vil
få servert en lunsj i omgivelsene som var inspirasjon til
badehuset i ”Chihiro og Heksene” (60 min.). Så går turen til

Edo-Tokyo Open Air Architechtural Museum, hvor dere kan
oppleve den ekte Ghibli-stemningen blant bygningene (60 min.).
Deretter går turen med buss til Ghibli-museet. Guiden blir
ikke med inn på selve museet, men vil på forhånd gi en
utførlig forklaring på hva dere kan forvente å se der. (150
min.).

Ca. 16.00 – senest 18.30
Dere blir kjørt tilbake til Tokyo, Shinjukuområdet, med buss.

Pris

Inkludert i prisen:
Transport til museet i buss
Engelsktalende guide i bussen til Ghibli-museet
Entré til Ghibli-museet
Lunsj på Hotel Gajoen Tokyo
Entre til Edo-Tokyo Open Air Architechtural Museum eller
Jindaiji-tempelet Takahatahudoson-tempelet
Transport til og fra Shinjuku

Ikke inkludert:
Guide under museumsbesøket

Priser:
Kategori:

Voksen

Barn (6-11 år)

Barn (0-3 år)

Pris mai-feb:

1288 NOK

1150 NOK

Gratis

Alle priser er fra-priser, og per person.

BEMERKNINGER:
Barnevogner kan IKKE tas med inn på museet.
Denne turen kan kun bookes til personer som reiser til
Japan på turistvisum.
Unge
mellom
15
og
19
år
må
medbringe
en
samtykkeerklæring på engelsk fra foreldre/verge for å
komme inn på museet uten følge av en voksen.
Barn under 15 år kan kun få adgang til museet i følge av
en voksen over 20 år.
Det tas forbehold om endringer i programmet pga.
uforutsette forhold.
Denne turen kan kun kjøpes som tillegg til en reise
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.

