NIKKO – 3 DAGAR
3 600 SEK

NIKKO – 3 DAGAR
Destinationer: Nikko
Reslängd: 3 dagar (2 nätter)
Reseperiod: Året om
Pris: Från 3 100 SEK
Notera: Detta paket kan endast köpas som
tillägg eller ändring till en resa beställd genom
oss.

GALLERY IMAGES

Fly storstaden med en utﬂykt till världsarvet Nikko! Denna stad, belägen vid Nikko nationalpark,
bjuder på överdådiga, färgglada tempel, fantastiskt natur och bad i varma källor. Från ert boende
gör ni utﬂykter övre dagen, t ex till närliggande helgedomen Toshogu, Tokugawa Ieyasus
mausoleum, med de berömda träsniderierna av bland andra de tre vise aporna. Ungefär en timme
från Nikko ligger den vackra sjön Chuzenji med dess magniﬁka vattenfall Kegon. Vägen till sjön går
längs slingrande serpentinvägar - inget för den höjdrädde! Andra intressanta besöksmål är
temaparken Edo Wonderland - ett Skansen utan djur där man får uppleva livet under Edo-perioden.
Ni bor på traditionellt japanskt vis i rum med tatami-mattor, och sover på futon-madrasser på
golvet. Till frukost och middag serveras läcker japansk gourmetmat lagad på säsongens råvaror.
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ÖVERSIKT
Dag 1: Nikko – Toshogu-helgedomen, gourmetmat och varma källor
Dag 2: Nikko – Iroha-zaka bergsväg, vandring längs Chuzenji-sjön
Dag 3: Nikko – Edo Wonderland
•
Pris

INKLUDERAT I PRISET:
•
•
•
•
•

2 nätter på japanskt ryokan med varma källor i Nikko, inkl. halvpension
Nikko All Area Pass 3 dagar
Kartor och vägbeskrivningar till boendet
Praktisk information om att resa i Japan
Praktisk information om att bo på ryokan

EJ INKLUDERAT I PRISET:
•
•
•
•

Flygbiljetter
Måltider ej nämnda ovan
Reseförsäkring
Avbeställningsskydd

PRISER OCH BOKNING:
Kategori:

Enkelrum

Tvåbäddsrum

Standard:

På förfrågan

3 600 SEK

Superior:

På förfrågan

På förfrågan

Deluxe:

På förfrågan

På förfrågan

Alla priser är per person.
Ovan nämnda priser är frånpriser, och kan variera beroende på tillgång på hotellrum vid
bokningstillfället.
*) Högsägong i Japan infaller
ca 10:e – 25:e april
ca 25:e juni – 31:a juli
ca 15:e september – 15:e oktober
ca 20:e december – 30:e december

**) Super-högsäsong i Japan infaller
ca 20:e mars – 10:e april
ca 25:e april – 10:e maj
ca 1:a augusti – 31:a augusti
ca 15:e oktober – 15:e november
ca 31:a december – 6:e januari
RESEVILLKOR
•
Övernattning

BOENDE:
3* RYOKAN I NIKKO
Litet charmerande värdshus omgivet av natur, men ändå på gångavstånd till stationen. Rummen är
i traditionell japansk stil, med tatami-mattor på golven. Här ﬁnns varma källor att bada i, och läcker
gourmetmat till frukost och kvällsmat är inkluderat.
•
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.

PROGRAM FÖR VÄRLDSARVET NIKKO
DAG 1-3: NIKKO
Idag beger ni er till Asakusa station i Tokyo för att påbörja er resa bakåt i tiden! Två timmar norr
om huvudstaden ligger Nikko – känt för sina färgglada, överdådiga tempel och helgedomar som
återspeglar dess rika historia. Ni tar er smidigt hit på era Nikko All Area Pass, en resebiljett som ger
er tillträde till tåg till, i och från Nikko, samt lokaltraﬁk i området.

Nikkos främsta sevärdhet och kännetecken är helgedomen Toshogu, Tokugawa-shogunatets
grundare Ieyasus mausoleum, samt dess otroligt dekorerade port, Yomeimon. På porten, som sägs
vara en av Japans mest dekorerade byggen, ﬁnner man de berömda träsniderierna ”sovande
katten”,”de tre vise aporna” och ”fantasi-elefanterna” – de sistnämnda snidade av en man som
aldrig sett en elefant! Andra populära besöksmål är den UNESCO-listade Futarasan-helgedomen
och Rinno-ji-templet.

Väl i Nikko får ni heller inte missa den lokala specialiteten yuba! Yuba är skinnet som bildas på
sojamjölk då man hettar upp den. Då munkarna som levde i templen var vegetarianer var yuba en
utmärkt ingredidens i deras kost, och sedan dess har den proteinrika ingrediensen varit Nikkos
”nationalrätt”. Vanligast är att äta den i soppa, t ex ramen, men här tillagas den på en mängd olika
sätt: friterad, i sushi, i dumplings, eller som hamburgare!

En timme väster om Nikko, inbäddad i skog och med berget Nantai som närmsta granne, ligger den
klarblå sjön Chuzenji. Vägen hit går längs den berömda Iroha-zaka bergsvägen, som slingrar sig
fram som en orm bland träden. Här är naturen hela tiden närvarande, och vandrings- och
cykelleder som går längs sjön bjuder på frisk luft och härlig avkoppling från storstadens brus.
Särskilt vackert är det på hösten, då träden byter skrud från grönt till rött. Det är inte svårt at
förstå varför utländska ambassadörer valde att uppföra sina sommarhus i detta område! Husen
som tillhörde Englands och Italiens ambassader är idag öppna för allmänheten.
Passa även på att besöka Edo Wonderland, ett slags friluftsmuseum där man kan uppleva livet som
Edo-invånare. Detta ”Skansen utan djur” ger bland annat besökarna möjlighet att klä sig i
tidstypiska kläder, och här ﬁnns skådespelare som interagerar med besökarna. Man får chans att
prova på typiska lekar och aktiviteter från Edo-perioden. Edo Wonderland är ett måste för
barnfamiljer!

På kvällarna kopplar ni av på ert ryokan, där ni serveras utsökt japansk gourmetmat, slappnar av i
varma källor, och sover på golvet precis som japanerna. Ni bor antigen i Nikko eller Kinugawa
Onsen, en mindre ort ca 45 min norr om Nikko, berömd för sina varma källor.

