FUSHIMI INARI OCH SANJUSANGENDO
– PRIVAT HALVDAGSTUR PÅ CYKEL
825 SEK

FUSHIMI INARI OCH SANJUSANGENDO
– PRIVAT HALVDAGSTUR PÅ CYKEL
Destination: Kyoto
Längd: Kl. 9.30 - 13.00 eller 13.30 - 17.00
Avgång: Dagligen förutom 1–2 januari
Pris: Från 825 kr
Notera: Detta paket kan endast köpas som
tillägg eller ändring till en resa beställd genom
oss.

NOTERA:
Denna utﬂykt genomförs på engelska av
en lokal japansk guide. Engelskan kan
därför vara färgad av en japansk accent,
och uttal kan skilja sig från t ex
amerikansk och brittisk engelska.

GALLERY IMAGES

På denna cykeltur besöker ni två av Kyotos viktigast sightseeingmål: Fushimi Inari-helgedomen
med sina över 5 000 orange torii-portar, och Sanjusangendo-templet med sina 1001 statyer av
barmhärtighetens gudinna Kannon. Om ni deltar på morgonturen kan ni behålla cykeln under
resten av dagen (till kl. 19:00) för att utforska mer av Kyoto på egen hand!
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ÖVERSIKT
Under denna sightseeingtur upplever ni:
• Sanjusangendo-templet
• Fushimi Inari-helgedomen

Viktig information:
• Som deltagare ska man förmå cykla på oﬀentliga vägar
• Sammanlagd sträcka att cykla är ca 10 km fördelat över dagen
• Önskas cykelhjälm ska detta anges vid bokningstillfället
• Turen går även om det regnar, så förbered regnkläder
• Vid mycket kraftigt regn kan det hända att turen genomförs till fots i stället, men justeringar i
programmet
•
Program

09.30 ELLER 13.30
Ni möter er guide för dagen vid Kyoto Station. Härifrån cyklar ni till följande sevärdheter:
• Sanjusangendo-templet
• Fushimi Inari-helgedomen

CA. KL. 13.30 ELLER 17.30
Sightseeingturen avslutas vid Kyoto Station
Notera:
• Förbehåll görs för ändringar i programmet pga. väder eller andra omständigheter
• Turen genomförs även vid regn eller dåligt väder, men genomförs eventuellt med ändringar med
hänsyn till vädret
• Avslutningstiden är en cirkatid
•
Pris

INKLUDERAT I PRISET:
•
•
•
•

Hyrcykel
Olycksförsäkring
Entréavgifter
Engelsktalande guide

EJ INKLUDERAT I PRISET:
• Transport till och från Kyoto Station (start- och slutpunkt för turen)
• Måltider

UTÖKAD CYKELHYRA:
• Deltagare på morgonturen kan gratis behålla cykeln resten av dagen (till kl. 19:00) om detta
angivits vid bokningstillfället.
• Han man en angivit detta i förväg kan cykeln eventuellt behållas om den inte ska användas av
andra kunder under dagen.

PRISER:
Kategori:

Vuxen
(1 pers.)

Vuxen
(2 pers.)

Vuxen
(3 pers.)

Vuxen
(4+ pers.)

Pris:

1 965 SEK

1 215 SEK

960 SEK

825 SEK

Alla priser är per person.
Då detta är en privat tur, beror priset på antalet deltagare.
Av säkerhetsskäl kan barn endast delta om de uppfyller följande krav:
• Minst 155 cm lång
• Minst 10 år gammal
• Kapabel att cykla långt på traﬁkerade gator
Priset för deltagande barn som uppfyller kraven ovan, är samma som för vuxna.

PASSAR UTFLYKTEN INTE DINA ÖNSKEMÅL?
Vi erbjuder också andra cykelutﬂykter i Kyoto, och kan också skräddarsy en tur med guide enligt
dina personliga önskemål. Kontakta oss för mer information.

BOKNING:

Denna utﬂykt kan endast köpas som tillägg till en resa bokad via Japanspecialisten. Önskar ni boka
denna utﬂykt, behöver ni endast kontakta oss och meddela detta. Ange gärna ert referensnummer
(t ex AB123456), vilket datum ni önskar göra utﬂykten, samt namn och ålder på alla som önskar
delta. Har ni ännu inte bokat en resa via oss kan ni ange vid bokningstillfället att ni önskar boka
denna utﬂykt.
Då det är OS i Tokyo i 2020 kan det förekomma ändringar i utﬂyktens upplägg på grund av t ex
traﬁkomläggning. Det kan också hända att vissa utﬂykter ställs in under perioden 10 juli – 8
september.

OM JAPANSPECIALISTEN
Vi erbjuder våra kunder ett stort utbud av spännande och unika upplevelser, allt för att er semester
ska bli så rik som möjligt på äventyr! Vi har både färdiga paketresor och skräddarsydda alternativ,
som är anpassade efter era önskemål. Läs mer om våra resor och skicka en förfrågan härifrån:
Resor till Japan
•
Information

PRAKTISK INFORMATION
Det är en bra idé att förbereda sig lite innan man reser till Japan första gången. Det är en väldigt
annorlunda kultur och många saker skiljer sig från här hemma.
Vi har satt ihop en praktisk guide med goda råd och tips på saker man bör tänka på när man reser
till Japan.
Läs vår guide här

