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Matka Aasiaan on eksoottinen ja unohtumaton
kokemus, jota on vaikeaa verrata mihinkään
muuhun ulkomaanmatkaan. Kulttuuri Aasian
maissa, kuten Japanissa, eroaa Suomesta
kulttuurillisesti sekä mielialaltaan.
Japani sekä sen pääkaupunki Tokio sopivat aloittelevalle
maailmanmatkaajalle tai jo kokeneelle turistille paikan turvallisuuden
sekä monien nähtävyyksien ansiosta. Yli kymmenen miljoonan
asukkaan Tokio tarjoaa jokaiselle jotakin pienistä temppeleistä
suuriin ostoskeskuksiin.
Tokion nähtävyydet:
historiasta nykypäivään
Jos Tokion nähtävyydet pitäisi tiivistää yhteen sanaan,
monipuolisuus olisi ainoa kokonaisuutta kuvaava termi. Vanhojen
temppeleiden ja modernien pilvenpiirtäjien yhdistelmä tekee
kaupungin katukuvasta jo itsessään näkemisen arvoisen.
Useat kaupunginosat vaikuttavat kooltansa omilta
pikkukaupungeiltaan, joista jokainen pitää sisällään tekemistä ja
kokemista. Älä jätä välistä näitä nähtävyyksiä ja kokemuksia Tokion
matkallasi:
Sky Tree: Aloita Tokion lomasi käymällä korkealla kaupungin
yläpuolella. Sky Tree on näköalapaikka, jonka huipulta näet
ympäri Tokiota. Sky Treen juurella on valtava ostoskeskus,
ravintolamaailma sekä akvaario.
Uenon puisto: Pienten temppeleiden, muutaman kaupungin
tunnetuimman museon, kauniin suihkulähteen ja eläintarhan
lisäksi Uenon puisto tunnetaan lähes joka viikonloppuisista
tapahtumista ja kirpputoreista.
Keisarillinen puutarha: Pienen kävelymatkan päässä Tokion

päärautatieasemalta sijaitsee Tokion Keisarillinen Puutarha.
Tämä ilmainen nähtävyys on heti yleisöltä suljetun keisarin
palatsin vieressä.
Sensoji: Sensoji on pieni alue Uenon ja Sky Treen välissä.
Löydät sen alueelta Sensojin temppelin ja pyhäkön, jotka ovat
yhdet tunnetuimmista uskonnollisista kohteista Tokiossa. Jos
haluat vierailla vain yhdessä temppelissä lomasi aikana,
Senso-ji sisältää kaiken näkemisen arvoisen. Älä unohda
kokeilla temppeliennustuksia tai ostaa onnenamulettia!
Studio Ghibli: Täydellinen päiväretkikohde! Tiedät varmasti
muutamia Ghibli-elokuvia, joita rakastetaan myös Japanin
ulkopuolella. Suloinen Totoro on paikallisille kuin muumit
suomalaisille. Studio Ghibli -museo sijaitsee pienen matkan
päässä Tokion keskustasta ja sinun pitää varata liput jo
ennen matkaasi netistä.
Tokio on shoppailijan paratiisi
Kaikkien nähtävyyksien ja kaupunginosien lisäksi shoppailua
Tokiossa ei kannata jättää välistä, vaikka hintataso on osassa
kauppoja moninverroin Suomea korkeampi.
Hintatietoisen matkailijan kannattaa vertailla hintoja paikanpäällä tai
nettiä apuna käyttäen, koska saman vaatteen voi löytää myös
alennettuna suomalaisesta verkkokaupasta. Japanilainen katumuoti
tunnetaan ympärimaailman värikkyydestä ja outoudesta. Suloiset
pikkutavarat ja anime- tai mangafiguurit näkyvät kaikkialla kaupungin
katukuvassa eikä Japanin matka ei olekaan täydellinen ilman
muutaman hullun tuliaisen ostamista. Voit tehdä ostoksia ympäri
Tokiota, mutta sinun kannattaa vierailla ainakin näissä paikoissa:
Harajuku: Tokion oudon värikkään katumuodin mekka.
Erityisesti sen Takeshita Street on täynnä pieniä kauppoja,
jotka myyvät hulluja jopa yliampuvia vaatteita.
Tokyo Station: Tokion päärautatieaseman alakerrasta löytyy
laaja shoppailu- ja ravintolamaailma. Character Street käytävä kuuluu useimpien Japanin matkailijoiden listalle,
koska pienet tietyille sarjoille tai hahmoille, kuten Pokemonille
tai Hello Kittylle, pyhitetyt kaupat pursuavat suloista
fanikamaa.
Ginza: Jos etsit hieman kalliimpia merkkikauppoja, Ginza on
juuri oikea kaupunginosa sinulle! Suurien pilvenpiirtäjien
välistä löytyy kalliita lasiseinäisiä merkkikauppoja Aasiasta
sekä muualta maailmasta.
Shibuya: Shibuya ei ole yhtä villi kuin Harajuku, mutta silti
nuorisomuotiin keskittyvä ostosalue. Löydät tästä
kaupunginosasta monia paikallisia muodin tavarataloja, mutta
myös kirjakauppoja, levykauppoja sekä muita
ostosmahdollisuuksia.

