KYOTOS HÖJDPUNKTER EFTERMIDDAGSUTFLYKT
590 SEK

KYOTOS HÖJDPUNKTER EFTERMIDDAGSUTFLYKT
Destinationer: Kyoto
Längd: 13:30-17:30/18:30
Avresa: Kyoto
Pris: Ca 590 SEK (Barn 6-11 ca 490 SEK)

GALLERY IMAGES

Första stoppet på denna eftermiddagsutﬂykt är den imponerande Fushimi Inari-helgedomen, känd
för sina tusentals orange torii-portar. Sedan fortsätter turen till Sanjusangendo, Japans längsta
träbyggnad. Här ﬁnner ni en staty av den tusenarmade gudinnan Kannon, kantad av 500 gyllene,
mindre statyer på varje sida - alla i mänsklig storlek! Efter besöker på Sanjusangendo åker ni
vidare till Kiyomizu-templet, med sin fascinerande utsikt över Kyoto. Här kan ni njuta av
helgedomen samt de små gatorna som leder upp till den, kantade av små butiker och caféer.
Utﬂykten avslutas sedan på Kyoto Station.
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NI UPPLEVER FÖLJANDE SEVÄRDHETER:
• Fushimi Inari-helgedomen
• Sanjusangendo
• Kiyomizu-templet och kringliggande gator
•
Program

13:30

Avresa från Avanti Sunrise Tours Desk vid Kyoto Station.
Första stoppet är Fushimi Inari-helgedomen, känd för sina tusentals orange torii-portar.
Bussen kör vidare till Sanjusangendo, templet som är känt för sina 1001 statyer av Kannon,
barmhärtighetens gudinna.
Turen avslutas med ett besök på Kiyomizu-templet som är byggt på träpålar på ett berg där man
har en fantastisk utsikt över Kyoto. Det mysiga området kring templet bjuder mysiga
souvenirbutiker och caféer!
Turen avslutas vid 18:30 på Kyoto Station.
•
Pris

PRISET INKLUDERAR:
• Transport (buss)
• Engelsktalande guide
• Pick up & Drop oﬀ från större hotell.

PRISET INKLUDERAR INTE:
• Måltider

PRISER OCH BOKNING:
Kategori:

Vuxen

Barn (6-11 år)

Pris:

590 SEK

490 SEK

Alla priser är per person.
RESEVILLKOR
•
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

