Nikko heldagstur
Nikko (Sollys på japansk) er en av Japans vakreste
helligdommer, som ligger 150 km nord for Tokyo. Da Tokugawafamilien tok makten på 1600-tallet, begynte over 15.000
håndverkere og kunstnere å bygge helligdommen inne i en
nasjonalpark. Resultatet er noen av de mest praktfulle
templene bygget i fullstendig harmoni med landskapet. Nikko er
i dag et symbol på skjønnhet og storhet, og er oppført på
UNESCOs verdensarvliste.

Oversikt
Program
Pris
Informasjon

Oversikt

Attraksjoner:
Nikko Toshogu-tempelet
Chuzenji-innsjøen

Kegon-fossen

Program

09.00 – 12.30:
Avreise fra Hamamatsu-cho bussterminal. Bussen kjører til
Nikko (ca. 2 timer og 40 min). Ved ankomst Nikko, besøk
Toshogu Shrine (1 time 40 min). Ved inngangen Yomeimon Gate,
som dateres tilbake til 1636, finnes det en stor trekonstruksjon dekorert med mer enn 500 utskjæringer.

13.30 – 19.00:
Etter en japansk lunsj kjører bussen videre langs
Irohazakaveien, med dens 48 hårnålssvinger, gjennom fjellene
ned til Chuzenji-innsjøen. Etter et kort stopp her fortsetter
utflukten til fossen Kegon, Japans høyeste foss med et fall på
96 meter. Deretter returnerer bussen langs Irohazakaveien
tilbake til Tokyo.

19.00 – 20.00:
Turen ender i Tokyo: Ginza eller Shinjuku. Guiden vil
informere om hvordan du kan returnere til hotellet ditt.

Pris

Inkludert i prisen:
Engelsktalende guide
Transport med buss
Lunsj

‘Pick-up’ service fra store hoteller i Tokyo

Ikke inkludert:
Andre måltider
‘Drop-off’ service

Priser:
Kategori:

Voksen

Barn (6-11 år)

Pris:

1.408 NOK

718NOK

Alle priser er per person.
REISEVILKÅR

Informasjon

Praktisk informasjon
Vennligst bemerk:
Et stort antall besøkende er forventet under
høstløvsesongen fra 11. oktober til 4. november.
I tilfeller med mye trafikk på Irohazaka vil turen
inkludere Rinnoji Temple, Taiyuin Mausoleum, Futarasan
Jinja Shrine, Kirifuri Waterfall eller Nikko Tamozawa
Imperial Villa i stedet for Chuzenji-innsjøen og Kegonfossen.
Grunnet trafikk og veiforhold, også i perioder utenom de
nevnte, kan utflukten inkludere andre steder enn de som
er nevnt ovenfor. Ingen refusjon vil bli gitt hvis
severdighetene blir endret.
Vi anbefaler at du tar med deg en jakke eller andre
varme klær om våren, høsten og vinteren.
Turen vil ikke bli kansellert eller refundert dersom du

ikke har god sikt over Chuzenji-innsjøen og Kegon-fossen
grunnet værforhold.
Planlagt tid for lunsj og ankomst kan forandres grunnet
mye trafikk.
Lunsj: vegetariske retter er tilgjengelig om man skulle
ønske det.
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.

