SMAKA PÅ JAPAN
1 990 SEK

SMAKA PÅ JAPAN – SEN EFTERMIDDAG
Destination: Tokyo
Aktivitetens längd: ca. 3 h
Möjliga datum: Dagligen kl. 16:30
Pris: Vuxen: 1 990 SEK, barn: 990 SEK
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

På denna utﬂykt promenerar ni genom kvarteren i Yurakucho, Ginza och Shimbashi tillsammans
med guide. Längs vägen stannar ni till vid lokala restauranger och gatukök. Totalt får ni smaka på
ca 18–20 olika små japanska rätter.
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
På denna aktivitet får ni:
• Promenera genom områdena Yurakucho, Ginza och Shimbashi
• 18 – 20 smakprover på japansk mat
•
Program

PROGRAM:
16:15

Ni möter upp er guide vid mötesplatsen. Kom i god tid, gruppen väntar inte om man blir sen.

16:30
Ni fortsätter sedan till Ginza, ett av Japans absolut mest exklusiva områden – här ﬁnns den dyraste
marken per kvadratmeter, och även obegripligt dyra, perfekt runda meloner tänkta ges bort som
gåvor, till priser man aldrig skulle se i Sverige. Här provar ni även riskakor från en riskakebutik som
legat på samma adress sedan 1800-talet, och fortfarande lyckas hålla sitt recept hemligt! I Ginza
besöker ni även ett antal lokala restauranger som serverar specialiteter från Miyazaki-prefekturen i
södra Japan. På ert sista stopp får ni lite dessert, innan ni fortsätter till Shimbashi, där kontrasten
mellan det glamourösa Ginza och det rustika gamla Tokyo. I Shimbashi ﬁnns några av de mest
autentiska lokala restaurangerna och krogarna i Tokyo.

19:30
Utﬂykten avslutas och ni kan antingen stanna kvar i Shimbashi, eller ta er på egen hand till ert
hotell.
•
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DETTA INGÅR I PRISET:
• Engelsktalande guide
• 18 – 20 smakprov från 5 olika matställen
• 2 drycker

EJ INKLUDERAT I PRISET:
• Transport till och från mötesplatsen

PRISER:
Kategori:

Vuxen

Barn

Pris:

1 990 SEK

990 SEK*

Alle priser är per person.
Notera att detta är en gruppaktivitet som genomförs med andra gäster, ej en privat tur. Privata
matvandringar kan bokas på förfrågan.
Då gatorna och trottoarer är väldigt smala är barnvagnar ej tillåtna att ta med.

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

