Mt. Fuji og Hakone – 1 dag
Vår mest populære dagsutflukt! Denne utflukten med guide går
til det majestetiske fjellet Mt. Fuji og den omkringliggende
nasjonalparken, Hakone. Utflukten inkluderer et stopp ved Fuji
Visitor Center, ved 5. stasjon som ligger på 2,300 meters
høyde, en båttur på innsjøen Ashi, og en tur på Mt.
Komagatakes taubane hvor man får en fantastisk utsikt over
nasjonalparken.
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Oversikt

Attraksjoner:
Fuji Visitor Center
Mt. Fuji 5. stasjon
Lake Ashi-båttur

Mt. Komagatake taubane

Bemerk:
Hakone er et kaldt område, og det er ofte is og snø. Fujis 5.
stasjon, Ashi Lake og/eller kabelbane kan være utilgjengelig
på grunn av vær, renovering eller andre forhold. I disse
tilfellene blir deler av turen erstattet med en eller flere av
følgende attraksjoner:
Fuji besøkssenter
Kawaguchi Lake
Cruise på Kawaguchi Lake
Kabelvei ved Kawaguchi Lake
Hakone Checkpoint
Hakone helligdom
Hakone Pirate Ship
Hakone Cableway
Narukawa kunstmuseum
Itchiku Kubota kunstmuseum
Mori kunstmuseum i Hakone
Hakone akvarium
Andre steder

Avgang:
Denne turen har avgang daglig, unntatt følgende dager:
Januar: 2.,
Februar: 23.
April:
Mai: 2-5.
Juli: 19., 23- 26.
August: 2., 8.-10., 13.-16., 23.,30.
September: 19.- 22.
Oktober:
November:

Program

09.00:
Avreise fra Hamamatsucho bussterminal. *Vær på plass senest 10
minutter før utflukten starter.

Fuji Visitor Center (20 min):
Gjennom utstillinger og filmer får du lære om Mt. Fuji,
fjellets historie, formasjon og naturliv, samt hvilke
værforhold som råder. Fra andre etasje kan du oppleve en fin
utsikt over fjellet.

Mt. Fuji 5. stasjon (30 min):
2,300 meter over havet ligger Mt. Fujis 5. stasjon og her ifra
er det en fantastisk utsikt over fjellet og de omkringliggende
innsjøene, hvis været tillater det. Torii-porter, helligdommer
og suvenirbutikker finnes også her. Stasjonen er kjent som
grensen mellom himmelen og jorden.

Lunsj:
Lunsj er inkludert.

Båttur på Lake Ashi (15 min):
Videre kan du ta en båt som ser ut som et piratskip fra
middelalderen! Innsjøen, som egentlig er et vannfylt krater,
oppstod for 3000 år siden, etter et massivt vulkanutbrudd. Her
ifra kan du ta vakre bilder av Mt. Fuji.

Mt. Komagatake Taubane (50 min):
Fantastisk utsikt over Mt. Fuji, innsjøen Ashi, Izu-halvøya,
Izu-øyene og Hakone nasjonalpark når du reiser opp og ned berg
og daler med taubane.

18.00-20.00:
Tilbake til Tokyo.
Utflukten avsluttes ved ankomst Tokyo Station.

Pris

Inkludert i prisen:
Engelsktalende guide
Transport med buss
Lunsj
‘Pick-up’ service fra store hoteller i Tokyo

Ikke inkludert i prisen:
Andre måltider
‘Drop-off’ service

Priser:
Kategori:

Voksen

Barn (6-11 år)

Pris:

1.400NOK

700NOK

Alle priser er per person.
REISEVILKÅR

Informasjon

Praktisk informasjon
Vennligst vær oppmerksom på:
Mt. Komagatake taubane kan ikke besøkes grunnet trafikk
på følgende datoer: 29.-30. april; 1.-2. og 6, mai; 15.,
20.-21. og 27.-28. juli; 3.-4., 17.-18., 24.-25. og 31.
august; 7., 16., 23. og 28. september; 5th., 12., 14.,
19., og 26. oktober; 2.-4., 9., 16. og 23. november;
28.-30. desember.
Stor trafikk er forventet 12. okt. og 2.-3. nov.
Avhengig av vei- og trafikktilstanden kan Hakone bli
byttet ut med en tur til Kawaguchi-innsjøen. Ingen
refusjon eller kanselleringer vil bli gjort ved slike
omstendigheter. Ankomsttiden tilbake i Tokyo forventes å
bli forsinket til mellom 20:00 og 22:00.
Hvis Fuji Visitor Center er stengt eller utflukten
ligger bak skjema grunnet trafikk, kan Fuji Visitor
Center bli hoppet over for å komme tilbake i rute.
Hvis veien til Mt. Fujis 5. stasjon er stengt grunnet
mye snø eller hvis turen er bak skjema grunnet trafikk,
vil utflukten gå så høyt som mulig.
Siden temperaturen er mye lavere på Mt. Fuji anbefales
det at reisende tar med seg en jakke eller andre varme
klær om høsten, vinteren og våren.
Turen vil ikke bli kansellert eller refundert hvis Mt.
Fuji ikke er synlig (delvis eller ikke synlig i det hele
tatt) grunnet værforholdene.
Komagatake taubane eller båttur på Ashi-innsjøen kan bli
utelatt eller byttet ut avhengig av trafikk, værforhold
eller andre årsaker knyttet til utflukten. Hvis en av de
eller begge blir utelatt fra utflukten, kan de følgende
alternativene bli brukt i stedet: Narukawa kunstmuseum i
Hakone, Itchuku Kubota kunstmuseum, båttur på Kawaguchi-

innsjøen, piratbåt på Ashi-innsjøen, Hakone Akvariet,
Hakone Shrine, Hakone taubane (Owakudani Valley) eller
Lake Kawaguchi taubane. Turguiden vil finne alternativer
basert på blant annet turlogistikk.
Det kan hende guiden ikke blir med tilbake til Tokyo.
Hvis dette er tilfelle vil informasjon om hvordan du
returnerer til hotellet bli gitt.
Bussen kan gjøre flere stopp ved hoteller i Hakone for å
slippe av overnattingsgjester når utflukten er ferdig.
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.

