Tsukiji Fish Market & Sushilunsj
Du har kanskje hørt at Tokyos berømte fiskemarked Tsukiji har
flyttet til et nytt sted som heter Toyosu. Det er imidlertid
bare det indre markedet hvor tunfiskauksjon og engroshandel
fant sted, og som hadde svært begrenset tilgang for turister.
På denne turen besøker dere den ytre delen av det gamle
Tsukiji fiskemarked hvor alle restauranter og matrelaterte
butikker fortsatt er åpne. Her kan du fordype deg i alt – og
rart – fra havet. Her er skapningene du aldri trodde
eksisterte, og i alle fall ikke hadde forestilt seg å spise!
Sammen med deres engelsktalende guide stopper dere mange
interessante steder og smaker mange delikatesser – både fisk
og andre ting – underveis. Til slutt spiser dere lunsj på en
sushirestaurant hvor dere smaker sushi så fersk som dere aldri
har fått den før.
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Program
Pris
Informasjon

Oversikt

Attraksjoner:
Tsukiji fiskemarked med smaksprøver, f.eks. sake, frukt
eller østers
Lunsj med sushi
Møtetid: Kl. 8.15
Avgang: Nøyaktig 8.30
Utfluktens varighet kan ikke angis nøyaktig – vennligst
fortell oss på forhånd dersom du har en annen avtale rett
etterpå.
Bemerk:
Hvis

du

har

noen

form

for

allergi

eller

andre

restriksjoner på hva du spiser, vennligst gi informasjon
om dette når du bestiller
Husk behagelig sko – vi går mye på denne turen
Sandaler er ikke tillatt på markedet
Slutdato kan ikke garanteres – vennligst fortell oss på
forhånd dersom du har en annen avtale rett etterpå.

Program

Program
Dere møter guiden kl. 08.15 på Tsukiji Honganji Temple, som
ligger nær Tsukiji Station (metro).
Etter registrering hos guiden, starter turen kl. 08.30. Guiden
vil fortelle deg den fantastiske historien til Tsukiji Fish
Market. Tsukiji er verdens største fiskemarked og rett og

slett gigantisk. Underveis smaker du mange av de deilige
produktene som blir solgt her – ikke bare fisk! Det avhenger
av sesongen, men du kan for eksempel smake på japanske
omeletter, ferske østers, sake, te eller frukt.
Turen avsluttes på en lokal restaurant hvor du får sushi fra
markedet.

Pris

Inkludert i prisen:
Engelsktalende guide
Lunsj (Sushi)

Ikke inkludert i prisen:
Øvrige måltider
Transport

Pris:
Kategori:

Voksen

Barn (6-11 år)

Pris fra:

918 NOK

642NOK

Alle priser er per person.
REISEVILLKÅR

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.

