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Hvis du er interessert i anime og manga og gjerne vil oppleve
det verdenskjente Akihabara-distriktet så er denne turen
perfekt for deg! På denne turen vil du bli guidet gjennom
området av en maid som viser deg alle Akihabaras skjulte
hemmeligheter, som kun de som tilbringer mye tid her kjenner
til. I tillegg kommer dere også inn på en «Maid kafé» hvor
dere spiser lunsj mens dere tar inntrykkene til dere.
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Oversikt

På denne sightseeingturen opplever
dere:
Maid-café
Must-see steder i Akihabara som Oden automat, Cosplay og
dataspillbutikker osv.
Retrodistriktet med elektroniske varer
Akihabara Radio
Hemmelige steder som først blir avslørt på turen

Program

Program:
13.15 – 13.30:
Dere må selv sørge for transport til Akihabara Station og gå
til utgangen «Akihabara Electric Town Exit». Her vil maidguiden stå med et flagg foran JR billettkontor. Noter at turen
begynner akkurat kl 13.30, derfor ber vi dere være der i tide.

13.30 – 15.30:
Maid-guiden tar dere med rundt i Akihabara hvor dere blant
annet kommer til å få se viktige steder som Oden automat,
cosplay og dataspillbutikker, retrodistriktet med elektroniske
varer, samt Akihabara Radio. Underveis tar guiden dere med til
en maid kafé hvor dere spiser lunsj.

Ca. 15.30:
Turen slutter ved Akihabara Station, og herfra kan dere
fortsette i Akihabara på egen hånd eller ta veien videre ut i

byen.

Pris

Inkludert i prisen:
Engelsktalende guide
Lunsj på maid-café
Voucher på JPY 500 til Atre Akihabara

Ikke inkludert i prisen:
Transport til og fra hotellet
Måltider utover lunsj

Pris:
Kategori:

Voksen

Barn (6-11 år)

Pris fra:

910 NOK

910

Alle priser er per person.
Barn fra 6 år og opp er velkomne og betaler samme pris som en
voksen.

Reservasjon:
Denne utflukten kan kun kjøpes som som en del av en reise med
oss. Ønsker dere å bestille, må dere bare 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.

Notat:
Det tas forbehold om endringer i programmet pga. uforutsette
forhold.
Denne turen kan kun kjøpes som et tillegg til en reise bestilt
gjennom Japanspesialisten. Har dere ikke bestilt deres
pakkereise gjennom oss, har vi dessverre ikke mulighet til å
hjelpe dere.
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.

