KYOTOS HÖJDPUNKTER HELDAGSTUFLYKT
1 290 SEK

KYOTOS HÖJDPUNKTER HELDAGSTUFLYKT
Destinationer: Kyoto
Längd: 08:35 - 17:30/18:30 dagligen
Pris: Ca 1 290 SEK (Barn 6-11 år ca 1 090
SEK)

GALLERY IMAGES

Upplev det allra bästa Kyoto har att erbjuda! På denna heldagsutﬂykt besöker ni inte mindre än sex
stycken av den gamla huvudstadens helgedomar och slott: Nijo-slottet, Gyllene Paviljongen,
Kejserliga palatset, Heian-helgedomen, Sanjusangendo och Kiyomizu-templet! Om ni bara är i
Kyoto några dagar rekommenderar vi starkt att ni följer med på denna utﬂykt, för att få se så
många av höjdpunkterna som möjligt!
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SEVÄRDHETER:
•
•
•
•
•
•
•

Nijo-slottet
Gyllene Paviljongen
Kejserliga Palatset*
Kyoto Hantverkscenter
Heian-helgedomen
Sanjusandendo
Kiyomizudera-templet

* De allra ﬂesta måndagar är Kejserliga Palatset stängt och i stället besöks Kitano Tenmangu
Shrine.
Upplägget angett ovan gäller normalt tisdag-söndag. Undantag förekommmer.
Om måndag är en nationell helgdag besöks Kejserliga Palatset. Följande tisdag däremot håller
palatset stängt, och då besöks Kitano-Tenmangu Shrine i stället för Kejserliga Palatset.
•
Program

KYOTO 1-DAY TOUR
På förmiddagen besöker ni Nijo-slottet med det kvittrande näktergalsgolvet, den skimrande Gyllene
Paviljongen klädd i bladguld, det Kejserliga Palatset* och Kyoto Hantverkscenter. På det
sistnämnda äter ni även lunch.
Efter lunch besöks Heian-helgedomen, Sanjusandendo med dess 1000 statyer av gudinnan Kannon,
och Kiyomizudera-templet med vidunderlig utsikt över Kyoto.
* De allra ﬂesta måndagar är Kejserliga Palatset stängt och i stället besöks Kitano Tenmangu
Shrine.
Upplägget angett ovan gäller normalt tisdag-söndag. Undantag förekommmer.
Om måndag är en nationell helgdag besöks Kejserliga Palatset. Följande tisdag däremot håller
palatset stängt, och då besöks Kitano-Tenmangu Shrine i stället för Kejserliga Palatset.
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PRISET INKLUDERAR:
•
•
•
•
•

Transport (buss)
Guide
Lunch
'Pick up'
'Drop oﬀ'

PRISET INKLUDERAR INTE:
• Övriga måltider

PRISER OCH BOKNING:
Kategori:

Vuxen

Barn (6-11 år)

Pris:

1 290 SEK

1 090 SEK

Alla priser är per person.

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.

FÖRBEHÅLL GÖRS FÖR ÄNDRINGAR I PROGRAMMET TILL FÖLJD AV
OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER.
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
•
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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.

