Smak av Kanazawa
Utforsk japansk mat på en omvisning i det berømte “Omicho” markedet. Med lokal kunnskap vil du bli presentert for de
mange fine og kulinariske retter som finnes på byens beste
matmarked. Språkbarrierer kan gjøre det vanskelig å utforske
markedet på egen hånd. Med en lokal guide får du mest mulig ut
av opplevelsen. Turen inkluderer mange smaksprøver, så ta med
deg nysgjerrigheten og appetitten! Herfra fortsetter turen til
et tradisjonelt tehus-nabolag hvor de gamle geikotradisjonene
fremdeles holdes ved like. Her er de vakre tehusene side om
side og skaper en helt fantastisk atmosfære. Til slutt blir du
presentert med gullbelagte desserter og andre søtsaker. Turen
avsluttes i tehusområdet, som du kan utforske videre på egen
hånd.
Bemerk: Denne turen gjennomføres på engelsk av den lokale
japanske guiden. Derfor kan det være en lokal aksent som gjør
at visse ting uttales annerledes enn på skole-engelsk

Oversikt
Program
Pris

Informasjon

Oversikt

Oversikt
På denne sightseeingturen opplever dere:
Besøk og omvisning på Omicho-markedet
Den lokale matkulturen
Smaksprøver på

forskellige japansk mat

Oppmøte:
Kl. 09.15 eller kl. 12.45

Avgang:
Presis kl. 09.30 eller kl. 13.00

Avsluttning:
Kl. 12.00 eller kl. 15.30

Viktige bemerkninger:
Hvis du har noen form for allergi eller andre mat
restriksjoner for, hva du kan spise, så opplys vennligst
dette ved bestilling
• Husk behagelig fottøy – det gås en del på denne turen
• Avsluttningstidspunkt kan ikke garanteres – fortell
oss vennligst på forhånd, dersom du har en annen avtale
like etterpå.

Program

Program:
Kl. 09.15 (formiddagsavgang) eller
kl. 12.45 (eftermiddagsavgang):
Dere møter guiden.

9.30 – 12.00 eller 13:00 – 15:30:
Etter å ha registrert seg hos guiden

starter turen. Du får en

omvisning på det berømte matmarkedet “Omicho”, hvor du stopper
ved flere fine boder underveis. Du kommer for å hilse på
hyggelige mennesker og smake på mange herligheter – gatemat i
Kanazawa er en opplevelse! Turen avsluttes i det fine tenabolaget “Higashi Chayagai District”, som du enten kan
utforske videre på egenhånd eller reise tilbake til hotellet.

Pris

Inkludert i prisen:
Engelsktalende guide
Forskellige smaksprøver på gatemat og -drikke

Ikke inkludert i prisen:
Transport til og fra hotellet
Evt. ekstra mat og drikke

Priser og reservasjon:
Kategori:

Voksen

Barn (3-12 år)

Pris fra:

580 NOK

405 NOK

Alle priser er per person. Merk at dette ikke er en privat
tur. Private turer kan bestilles på forespørsel.
Reservasjon: Denne utflukten kan bare kjøpes som en del av en
tur med oss. Hvis du vil bestille, trenger du opplyse oss om
ditt ordrenummer, hvilken dato du ønsker utflukten og navn og
alder på alle som vil delta på turen. Hvis du ikke har bestilt
en tur ennå, men er i ferd med å be om en tur med oss, kan du
oppgi på din forespørsel om at du ønsker denne utflukten.
Merknader: Endringer i programmet kan forekomme på grunn av
uforutsette omstendigheter. Denne turen kan bare kjøpes i
tillegg til en tur bestilt gjennom Japanspesialisten. Hvis du
ikke har bestilte din pakkereise gjennom oss, har vi dessverre
ikke muligheten til å hjelpe deg.
Om Japanspesialisten
Vi tilbyr alle gjestene våre en rekke spennende og unike
opplevelser, slik at ferien kan være så rik som mulig. Vi
lager både ferdige reisepakker og skreddersydde reiser som
passer for deg. Les mer om våre reiser og send en henvendelse
her:
Reis
til
Japan
https://www.japanspesialisten.no/om-oss/kontakt-oss/

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.

