Samurai Workshop
Hvis dere er interessert i samuraier og alltid har drømt om å
lære hvordan man svinger er samurai sverd (Katana på japansk),
så er dette turen for dere! På dette kurset lærer dere
grunnleggende sverdkamp teknikker, samt korrekt etikette for
samuraier. Dette gjør dere selvsagt iført samurai-klær. Dere
kommer også til å få bruke et ekte Katana-sverd etter dere har
lært de grunnleggende teknikkene.
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Oversikt

På denne sightseeingtur opplever
dere:
Å lære sverdteknikker brukt av samuraier

Samurai etikette
Å bli i kledd samurai treningsklær
Å bruke et ekte katana-sverd

Program

Program:
Undervisningen vil skje i tidsrommet 10.00 – 17.00, hvor dere
i 1,5 til 2 timer vil lære om samurai etikette, teknikker og å
bruke en katana. Dere kommer til å bruke et ekte katana og vil
motta et diplom når kurset er over.

Pris

Inkludert i prisen:
Instruksjoner på engelsk
Samurai treningsklær
Diplom

Ikke inkludert i prisen:
Evt. måltider og drikkevarer
Transport

Pris:
Kategori: Voksen

Barn (3-9 år)

Pris fra: 1739 NOK 920 NOK
Alle priser er per person.

Barn (10-15 år)
1200 NOK

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 enda 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

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.

