Tokyo for ungdom – 8 dager
Den perfekte uken i Tokyo for ungdom. Besøk en verden av anime
på Ghibli-museet, paradiset for gatemote i Harajuku og mekkaet
for manga i Akihabara. Prisen inkluderer fly, transfer,
hotell, billetter til Ghibli-museet og guidet gåtur gjennom
Harajuku.
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Pris
Overnatting
Informasjon

Oversikt

Oversikt
Dag 1: Avreise fra Norge
Dag
Dag
Dag
Dag

2: Ankomst Tokyo, sightseeing i neonlysets mekka Shinjuku
3: Asakusa-tempelet, Keiserpalasset ( Forslag )
4: Guidet tur i ungdomskvartalet Harajuku
5: Utflukt til en verden av manga og anime på Ghibli-

museet
Dag 6: Tokyo på egen hånd
Dag 7 : Shopping og gatekrysset Shibuya ( Forslag )
Dag 8: Hjemreise (ankomst Norge samme dag).

Pris

Prisen inkluderer:
Fly: Oslo – Tokyo tur/retur
Flyplassskatter og avgifter
6 netter på hotell (uten frokost)
Flybuss ved ankomst og avreise
Guidet gåtur i ungdomsområdet Harajuku
Inngangsbillett til Ghibli-museet
Maid Café-opplevelse i Akihabara
Bykart og gåguide over Tokyo

Ikke inkluderet:
Måltider
Annen transport enn nevnt ovenfor
Øvrige utflukter
Reiseforsikring
Avbestillingsforsikring
Eventuell lokal byskatt som vil innkreves på hotellet

Priser:
Kategori:

Enkeltrom Dobbeltrom Triplerom Firemannsrom

Basis:
Superior:
Barnerabatt u/12 år:
Høysesongtillegg*
Super-høysesongtillegg***

14 200
12 300 NOK
NOK

11 900
NOK

22 200

15 300

NOK
1 000 NOK

16 800 NOK

NOK

1 000 NOK 1 000 NOK

+1 000~3

+1 000~3

500 NOK

500 NOK

+3 500~6

+3 500~6

000 NOK

000 NOK

11 300 NOK
14 000 NOK
1 000 NOK

+1 000~3 +1 000~3 500
500 NOK

NOK

+3 500~6 +3 500~6 000
000 NOK

NOK

Alle priser er per person.
*) Høysesong i Japan:
10. – 25. april
25. juni – 31. juli
1. september – 15. november
**) Super-høysesong i Japan:
15. mars – 10. april
25. april – 10. mai
1. august – 31. august
Ovennevnte priser kan variere fra 1000 til 4000 NOK per
person, avhengig av tidspunktet for bestilling.

PASSER IKKE REISEN DERES ØNSKEMÅL?
Da kan vi justere det i programmet. Kontakt oss for mer
informasjon.

Overnatting

Overnatting
Standard overnatting:

3* hotell i det sentrale Tokyo
Dere bor på et tre-stjerners hotell ved et av Tokyos
knutepunkter, med lett adgang til byens supereffektive
offentlige transportsystemer. Rommene deres er velutstyrte og
i vestlig stil. De er rene og pene, men noe små.
Superior overnatting:

4* hotell i det sentrale Tokyo
Dere bor på et 4-stjerners hotell ved et av Tokyos
knutepunkter, med lett adgang til byens supereffektive
offentlige transportsystemer. Hotellet har mange fasiliteter,
som bar, restaurant og treningssenter. Rommene er moderne og
forholdsvis store. Ønskes enda større rom, kan man oppgradere.
Rommene har fasiliteter som air condition, kjøleskap,
hårtørrer og TV med internasjonale TV-kanaler. Normalt gratis
internett i form av wi-fi eller LAN-kabel. Flott utsikt fra de
fleste rom.

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.

Program for Tokyo for ungdom
Dag 1: Avreise
Dere flyr fra Norge og reiser om natten med mellomlanding i
Helsinki.

Dag 2 – 7: Tokyo for ungdom
Dere ankommer Tokyo Narita flyplass, og etter immigrasjonen
reiser dere til deres sentralt beliggende hotell. Tokyo er
verdens største by og den perfekte by å besøke med ungdom. Det
er en trygg by å være i, og her finnes det mote og shopping
som ingen andre steder – selv til rimelige priser. Inkludert i
turen er en guidet gåtur gjennom Harajuku, som er
verdensberømt for sin billige og unike gatemote. Tokyo er også
verdens hovedstad for manga og anime. Manga er en type
japanske tegneserier og anime japansk animasjon. Begge er
kjente for sine fantastiske universer og unike stil av
mennesker med veldig store øyne. Dere får billetter til det
fantastiske Ghibli-museet om tilgjengelig. I museet opplever

dere en verden av anime, basert på Hayao Miyazakis
vidunderlige filmer som blant annet ”Chihiro og Heksene” og
”Det levende Slott”.

Mens dere er i Tokyo skal dere også besøke Akihabara, som både
er hjemsted for mangabutikker og et mangamuseum, og et mekka
for elektronikkbutikker. Tokyo har noe for hele familien, og
steder som futuristiske Roppongi og vakre Asakusa vil glede
alle. Deres hotell ligger i nærheten av en togstasjon, slik at
dere herfra lett kan komme rundt i hele byen, og i nærområdet
finner dere utallige restauranter,
nisjebutikker og kaféer.

shoppingsentre,

Få det beste ut av Tokyo

Hvis dere vil ha enda mer ut av deres besøk anbefaler vi at
dere bestiller en eller flere av våre utflukter. Vi tilbyr
blant annet hel- og halvdagssightseeing, samt utflukter til
for eksempel Nikko og Fuji-fjellet.
Les mer om våre utflukter her
Les mer om Tokyo her

Dag 8: Hjemreise
Om morgenen er det transferbuss til flyplassen. Dere har en
mellomlanding i Helsinki og ankommer Norge samme ettermiddag.
Utvid reisen!
Har dere lyst kan dere enkelt utvide reisen. Utvid oppholdet
med for eksempel varme kilder i Hakone Nasjonalpark, den gamle
hovedstaden Kyoto eller strandferie på Okinawa. Kontakt oss
for informasjon eller les mer på hjemmesiden.

