MATMARKNAD, SAKEPROVNING OCH
MATLAGNING
1 580 SEK

MATMARKNAD, SAKEPROVNING OCH
MATLAGNING
Destination: Kyoto
Längd: 3,5 h
Möjliga dagar: Torsdag, fredag och lördag
Pris: Från 1 580 SEK
Gruppstorlek: Max. 9 personer (större
sällskap delas i mindre grupper)
Obs: 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

Häng med på en guidad tur på Kyotos berömda matmarknad Nishiki! Här promenerar ni
tillsammans med er engelsktalande guide bland myllret av matstånd, och det ﬁnns tid både att
handla för eget bruk samt till dagens middag som lagas i sällskap med guiden. Från Nishikimarknaden fortsätter ni genom Kyotos bakgator till ett före detta sakebryggeri, där ni får en guidad
tur samt möjlighet att provsmaka sake. Utﬂykten avslutas med traditionell japansk matlagning och
middag.
Obs: 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.
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ÖVERSIKT
Under denna sightseeingtur upplever ni:
• Nishiki matmarknad
• Sake-bryggeri
• Traditionell japansk matlagning

AVGÅNG:
Torsdag, fredag och lördag kl. 14:30

VIKTIG INFORMATION:
• Om du har någon form av allergi eller andra restriktioner, vänligen informera om detta vid
bokningstillfället.
• Tänk på att ha bekväma skor då detta är en promenadtur
• Avslutningstiden är inte exakt, vänligen informera oss vid bokningstillfället om du har ett ärende
nära inpå efter turen.
•
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PROGRAM:
Ni möter upp er guide kl. 14:30 vid Nishiki matmarknad, ingången vid Daimaru shoppingcenter. Ni
få en guidad tur runt på marknaden, där guiden berättar om de många olika livsmedel som säljs
här varje dag. Medan ni strosar runt passar ni även på att handla ingredienser till dagens middag.
Efter Nishiki fortsätter ni till ett före detta sakebryggeri, där ni har en guidad tur med sakeprovning.
Kvällens middag ska nu tillagas, och er guide visar hur ni lagar japansk sushi av några av de
ingredienser ni handlat tidigare. Ni lagar även misosoppa och japansk fruktsallad med årstiden
frukter. Ni njuter av middagen tillsammans med guiden och de andra deltagarna.
Efter middagen är kvällen ledig för egna aktiviteter, och guiden hjälper gärna till att förklara hur ni
tar er tillbaka till ert hotell eller vidare ut i staden.
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DETTA INGÅR I PRISET:
• Engelsktalande guide
• Middag

EJ INKLUDERAT I PRISEN:
• Transport

PRISER:
Kategori:

Vuxen(2 pers. eller ﬂere)

Voksen (1 person)

Pris:

1 580 SEK

2 450 SEK

Alla priser är per person.
Notera att detta är en grupputﬂykt. Privata arrangemang kan bokas på förfrågan.

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
•
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

