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14 DAGEN/13 NACHTEN 

TOKYO, HAKONE/MT FUJI, TAKAYAMA, SHIRAKAWAGO, HIROSHIMA, KYOTO 

 

Dag 1 ~ Aankomst Tokyo 

Tokyo is een wereldstad vol contrasten: moderne wolkenkrabbers, straten vol neonlichten, maar 
ook mooie parken en tuinen, vredevolle schrijnen en tempels. Het is het paradijs voor 
mangaliefhebbers, de laatste mode en gadgets en de laatste nieuwe trends in de technologie – toch 
heeft de stad een geschiedenis die ver teruggaat. In het drukke hard van de stad ligt het 
keizerlijk paleis – de thuishaven van de keizer van Japan. 

Naast de buurten met winkels en de uitgaansbuurten, vind je er nog oude houten huizen met 
kleine privé-tuintjes en bonzaiboompjes. Naast de talrijke restaurants met michelinsterren, vind 
je er goedkope izakaya waar je terecht kan voor heerlijke noedel –of rijstgerechten. 

Na aankomst in de luchthaven van Narita (of Haneda), word je opgewacht door 
een privéchauffeur, die je naar het hotel brengt (transfer van 60 tot 90 minuten).  

De rest van de dag is vrij. 

Maaltijden: niet inbegrepen 
Hotel:  Villa Fontaine Shiodome (Standard) 
  Park Hotel (Superior) 



 
Dag 2~ Tokyo stadsbezoek 

Vandaag breng je een bezoek aan deze fascinerende stad met een 
lokale gids. Je gebruikt hiervoor het uitgestrekte en 
gebruiksvriendelijke openbaar vervoer.  
De dag start met een bezoek aan het Meiji Schrijn. Dit schrijn 
werd opgericht ter nagedachtenis van keizer Meji en is nu een 
populaire plaats voor Japanse huwelijken.  Vandaar wandel je naar 
de bekendste winkelstraat van Tokyo: Omotesando, waar alle 
topmerken vertegenwoordigd zijn. 
Nadien trek je verder naar Asakusa, een oud stadsgedeelte waar je 
de sfeer van weleer kan opsnuiven. Je bezoekt er de Sensoji tempel, 
de oudste tempel van de stad. Eeuwenlang al worden er in 
Nakamise, een winkelstraat vlakbij de tempel, traditionele en lokale 
snacks en souvenirs aan toeristen verkocht. Vlakbij vind je ook de Sumida rivier. Op deze rivier zal je een 
boottocht maken en je zal hierbij onder 12 bruggen varen. Het eindpunt is de Hamarikyu tuin, een 
Japanse tuin uit de Edoperiode, die nu omringd wordt door de futuristische wolkenkrabbers van het 
district Shiodome. Een heel duidelijk bewijs dat Japan het land van de contrasten is. In de tuin staat ook 
een mooi theehuisje, waar je groene thee met bijhorende Japanse snoepjes kan proeven. 
 
Maaltijden: ontbijt  
Gids:    8 uur 
Hotel:  Villa Fontaine Shiodome (Standard) 
  Park Hotel (Superior) 
 
Dag 3~ Sumotraining en vrije namiddag  

’s Morgens komt de gids naar je hotel om samen Ryogoku te gaan. 
Ryogoku is het centrum van de Japanse sumowereld. Je vindt er 
het Kokugikan Sumo Stadium en de heyas.  Alle worstelaars 
behoren tot een  heya, waar ze wonen, trainen en eten. Vandaag 
zal je zo’n heya bezoeken, en zal je van dichtbij zien hoe de 
ochtendtraining van de worstelaars eruit ziet, en hoe elke 
worstelaar zijn eigen taken en rol heeft binnen de heya.     

Na de training is het lunchtijd en krijg je de kans om te eten zoals 
de sumo-worstelaars. De lokale restaurantjes zijn er 
gespecialiseerd in chanko nabe, een typische sumo-maaltijd. Het is 
een soort stoofpotje gemaakt van kip, vis, tofu en groenten. Een gezonde 
maaltijd, maar de worstelaars eten er gigantische porties van om hun gewicht in 
stand te houden.  Veel van de restaurantjes worden uitgebaat door ex-
worstelaars. 

 

l Houd er rekening mee dat deze tour niet beschikbaar is wanneer er wedstrijden gepland zijn. 



 
 

Vrije namiddag om zelf in de stad op verkenning te gaan. 

 
Maaltijden: ontbijt en lunch  
Gids:   5 uur 
Hotel:  Villa Fontaine Shiodome (Standard) 
  Park Hotel (Superior) 
 

Dag 4~ Hakone/Mt Fuji 

Hakone is bekend voor zijn warmwaterbronnen, meren en voor het mooie zicht op de 
nabijgelegen Mount Fuji. Het is deel van het Fuji-Hakone-Izu Nationaal Park en ligt op 
minder dan  100 km van Tokyo. Het is daarom ook een populaire bestemming tijdens het 
weekend voor de inwoners van Tokyo.  

Je reist per trein naar Hakone – hiervoor krijg je een Hakone Pass, waarmee je 
het uitgebreide netwerk van treinen, bussen en cable cars kan gebruiken om 
deze prachtige omgeving te verkennen. Met de tweede langste kabellift ter 
wereld ga je naar de top van  Mt Owakudani,  en kom je over ‘de vallei van de 
hel’, zo genoemd omwille van  bronnen met kokend water.  Je kan er een zwart 
ei proeven; deze zijn gekookt in de warmwaterbronnen en als je er van eet, zou 
je 7 jaar ouder worden.  Een piratenschip brengt je vervolgens over het 
vulkanische meer Ashi. In de omgeving zijn er ook talrijke museums, schrijnen, 
en winkeltjes die je kan bezoeken.  

Je verblijft vanavond in een ryokan, een traditionale Japanse verblijfplaats. Je slaapt op futons die op 
tatamimatten liggen. Ook krijg je in de ryokan een heerlijk avondmaal en kan je ontspannen in de hete 
onsen (warmwaterbaden) 

Maaltijden: Ontbijt en avondmaal  
Gids:  geen 
Hotel:  Yugiriso Ryokan (Standard) 
  Gora Hanaougi Ryokan (Superior) 
 
Dag 5 ~ Takayama 

Takayama, het bergstadje met zijn talrijke tempels, schrijnen, traditionele 
feesten en rivieren met bruggen heeft als bijnaam ‘Klein Kyoto’. Op de 
dagelijkse, levendige ochtendmarkt verkopen boeren uit de regio groenten en 
fruit.  

Veel unieke tradities zijn hier ontstaan en omwille van de moeilijk 
bereikbare ligging nabij de Hida Japanse Alpen zijn veel van die tradities 



 
bewaard gebleven. Het district met de naam San-machi Suji, is de thuisbasis van verkopers en sakebrouwerijen van 
Takayama en ziet er nog uit zoals 300 jaar geleden. Hier vind je herbergen, winkeltjes en taverne met een geschiedenis die 
vaak generaties teruggaat.  

Van Hakone neem je de wereldberoemde kogeltrein, de Shinkansen, die een snelheid van meer dan 300 
km kan halen. Vervolgens stap je over op de Limited Express Hida Wideviews, die een rit maakt door de 
prachtige landschappen en kloven tot Takayama. 

Tip voor vanmiddag: bezoek een van de sakebrouwerijen en doe er een degustatie.  

Maaltijden: Ontbijt  
Gids :  Geen 
Hotel:  Best Western Takayama (Standard) of Associa Takayama (Superior) 
 
Dag 6 ~ Takayama  

Vrije dag in Takayama. Na het ontbijt kan je naar de ochtedmarkt 
van Miyagawa gaan. Je kan ook een bus nemen naar het Hida No 
Sato Folk Village, een openluchtmuseum waar je meer dan 30 
typische huizen uit de regio kan bezichtingen.  In de namiddag kan 
je het Takayama Festival Floats museum bezoeken of je kan op eigen 
houtje het mooie oude centrum van Takayama verkennen. 

Maaltijden: Ontbijt  
Gids:   geen 
Hotel:  Best Western Takayama (Standard) of  Associa Takayama (Superior) 
 

Day Seven ~ Kanazawa via Shirakawago  

Shirakawa-go ligt tussen de vallei van de Shogawa rivier en de bergen  van 
Gifu. In 1995 is dit dorp uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed en het is 
bekend voor de gassho-zukuri huizen – sommigen zijn tot 250 jaar oud. 
Gassho-zukuri betekent ‘biddende handen’ - omdat de daken van deze huizen 
lijken op de handen van Boeddhistische monniken die aan het bidden zijn. 
Deze stijl van huizen met de typerende daken wordt al generaties gebruikt 
omdat ze dikke pakken sneeuw in de winter kan opvangen. Onder de daken, 
gemaakt zonder nagels, zijn er grote zolderruimtes die werden gebruikt voor de 
kweek van zijdewormen. 
 
In de ochtend reis je met de bus (1 uur) naar Shirakawago.  Je bezoekt dit compacte, mooie dorp.In de 
namiddag reis je met de bus verder naar Kanazawa. 

Maaltijden: Ontbijt  
Gids :  Geen 
Hotel:  Kanazawa Tokyu Hotel (Standard) of Hotel Nikko Kanazawa (Superior) 



 
 

Dag 8~ Kanazawa  

Tijdens de Edo periode zetelde de Maeda clan in Kanazawa. Het was de 
tweede machtigste clan, na de Tokugawa’s. In die periode was er een culturele 
bloei in Kanazawa en werd de stad bijna even belangrijke als Kyoto en Edo 
(het huidige Tokyo). 

Tijdens de tweede Wereldoorlog, ontsnapte Kanazawa net als Kyoto aan 
talrijke bombardementen. Hierdoor zijn grote delen van de samoeraibuurt  
Nagamachi en de geishabuurten intact gebleven. Naast de historische buurten 
en gebouwen zijn er vandaag de dag ook mooie moderne musea in de stad. Het 
hoogtepunt van de stad is echter de prachtige Japanse tuin Kenrokuen – 
verkozen tot een van de drie mooiste landschapstuinen in Japan en door vele beschouwd als zelfs de mooiste van Japan!   

Vrije dag om Kanazawa te verkennen. Bezoek zeker de mooie tuin en het nabijgelegen kasteel van 
Kanazawa. In de samoeraibuurt Nagamachi kan je bijvoorbeeld het Saihitsuan Yuzen Silk Center bezoeken. 
Daar krijg je een demonstratie van hoe zijde volgens eeuwenoude methodes  wordt beschilderd.  Je kan er 
ook het Nomura Samurai House bezoeken. Dit een traditioneel Japans huis, met een kamer voor de 
theeceremonie, een binnentuintje en een typische inrichting in Edo-stijl. 

Maaltijden: Ontbijt  
Gids:   geen 
Hotel:  Kanazawa Tokyu Hotel (Standard) 
  Hotel Nikko Kanazawa (Superior) 
 

Day Nine ~ Hiroshima 

De stad Hiroshima  is de belangrijkste plaats in de Chugoku regio en heeft meer dan 1 miljoen inwoners.  

Hiroshima is natuurlijk bekend omwille van de eerste atoombom die hier viel tijdens 
de tweede wereldoorlog in 1945. De bom verwoestte alles in een cirkel van twee 
kilometer. De stad werd heropgebouwd en alles staat er nu in het teken van vrede.  In 
het centrum van de stad vind je het Peace Memorial Park en een bijhorend museum. .  

Reis per trein naar Hiroshima (4 uur met overstap in Kyoto). 

Vrije namiddag. 

Maaltijden: Ontbijt  
Gids :  Geen 
Hotel:  Hotel Mitsui Garden Hiroshima (Standard) 
  Sheraton (Superior) 
 



 
Dag 10~ Hiroshima en Miyajima  

Vanuit Hiroshima kan je een excursie naar het mooie Miyajima. 
Volgens velen een van de mooiste plaatsen in Japan.  

Je begint de dag met een wandeling. Samen met je lokale gids 
wandel je door door het Hiroshima Peace Memorial Park.  Je ziet er 
talrijke gedenkstenen, monumenten en standbeelden die in het 
teken staan van de mensen die hier zijn overladen. Vervolgens 
bezoek je ook het museum.  

Met de ferry maak je een kleine tocht naar het eiland van Miyajima.  Voor het shintoïosme is dit een heilig 
eiland en je vindt er de meest gefotografeerde plaats van Japan – de drijvende Torii poorten. Het schrijn 
waartoe deze poorten behoren, bestaat al sinds de 6e eeuw.  De gebouwen zijn harmonieus gebouwd en 
bevatten prachtige details. Het is dan ook uitgeroepen tot UNESCO werelferfgoed. Eeuwenlang werd de 
gewone man er niet toegelaten, en nu nog is het verboden om op dit eiland geboren te worden of te 
sterven!  Er is voldoende tijd om de schrijnen en tempels van dit eiland te verkennen en te proeven van 
de lokale specialiteiten alvorens je terugkeert naar je hotel.   

Maaltijden: Ontbijt  
Gids:  8 uur 
Hotel:  Hotel Mitsui Garden Hiroshima (Standard) 
  Sheraton (Superior) 
 
Dag 11 ~ Kyoto 

Het hoogtepunt van de reis: Kyoto is de oude hoofdstad van Japan en de Japanse 
keizerlijke familie woonde er van 794 tot 1868. Het is de 7e grootste stad van 
Japan en heeft een enorm rijk cultureel aanbod. Met meer dan 2000 religieuze 
gebouwen, waaronder 1600 Boeddhistische tempels en 400 Shinto schrijnen, 
maar ook paleizen en indrukwekkende tuinen. Het is een van de best bewaard 
gebleven steden in Japan. Kyoto vertegenwoordigt het oude Japan, en achter een 
stad met moderne gebouwen als symbool van vooruitgang, vind je het culturele 
verleden terug in de smalle straatjes met zijn theehuisjes. Daar zal je met wat 
geluk nog een geisha voorbij zien lopen. Hier zet je een stap terug in de tijd – een 
mysterieus verleden leeft er nog verder.  

Met de shinkansen reis je naar Kyoto ( 2 uur) 

In de namiddag krijg je kookles.  
Japanse keuken heeft wereldwijd een hoog aanzien – Kyoto staat bekend voor de keizerlijke keuken en de 
‘kappo’ keuken.  Vanmiddag zal je hiermee kennis maken – en je zal zelf een aantal gerechten klaar maken.  
 
Maaltijden: Ontbijt en avondmaal 
Gids:  2,5 uur 
Hotel:  Vista Premio Kyoto (Standard) of Granvia Kyoto – Standard Room with view (Superior) 



 
 

Dag 12~ Kyoto 

Vandaag ga je verder op verkenning in de keizerlijke stad met een 
lokale gids. Hiervoor maak je gebruik van het openbaar vervoer. Je 
begint met een bezoek aan de Gouden Tempel Kinkakuji, wellicht 
de bekendste tempel van de stad. Het Nijo kasteel werd gebouwd 
door de oprichter van het Edo Shogunaat en was zijn verblijfplaats 
in Kyoto. Ook de omringende tuinen zijn prachtig. Het 
hoofdgebouw werd gebouwd in 1603 en is bekend voor zijn 
architectuur, mooie deuren en de piepende nachtengalenvloeren. 
 
Wandel naar de Nishiki Markt, een stratenblok van smalle 
straatjes met een hondertal restaurantjes en winkels met streekproducten. De bijnaam voor deze markt is 
de ‘Keuken van Kyoto’; je vindt er alles van verse zeevruchten, gepekelde groenten, maar ook messen, 
potten en pannen en specialiteiten zoals Japanse snoepjes, groene thee, gedroogd zeewier, enz.  De laatste 
stop van vandaag is de  Kiyomizu  Tempel  of ook wel de tempel van het heilige water genoemd. Vanop 
het 13meter hoge terras naast de tempel heb je een indrukwekkend zicht op Kyoto. Zowel de 
hoofdtempel als het terras zijn houten constructies waarbij geen nagels of touwen werden gebruikt!  
 
Maaltijden: Ontbijt  
Gids:  8 uur 
Hotel:  Vista Premio Kyoto (Standard) 
  Granvia Kyoto (Superior) 
 
Dag 13~ Nara & Fushimi  
 
Transfer van het hotel naar Nara met de trein (45 min) samen met 
een lokale gids. In de 8e eeuw was Nara gedurende 74 jaar de 
hoofdstad van Japan. Hiervan getuigen de nog talrijk overgebleven 
tempels en schrijnen die in die periode gebouwd werden. Bezoek 
de Todaiji tempel, het grootste houten gebouw ter wereld waar je 
de grootste Boeddha van Japan vindt.  Het bekendste schrijn is dat 
van Nara Kasuga Taisha,  gebouwd in 768 AD en bekend voor de 
honderden stenen en bronzen lantaarns die aan de tempel werden 
geschonken. Het park van Nara loopt vol met herten. Ze hebben in Nara een heilige status want ze 
worden beschouwd als boodschappers van de goden.   

Op de terugweg van Nara, bezoeken je het schrijn Fushimi Inari, bekend van in de film “Memoirs of a 
Geisha”.  In deze prachtige site vind je meer dan 10000 rode toripoorten.  

Maaltijden: Ontbijt  
Gids:  8 uur 
Hotel:  Vista Premio Kyoto (Standard) 
  Granvia Kyoto (Superior) 
 



 
Dag 14 ~ Vertrek vanuit Kyoto 
 
Van Kansai International  
Vrije dag tot aan de transfer naar de luchthaven Kansai International Airport ( transfer 60-90 minuten). 
 
Maaltijden: Ontbijt  
 
 

PRIJZEN VANAF 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRIJZEN ZIJN AFHANKELIJK VAN HET SEIZOEN EN ZIJN BEREKEND OP BASIS VAN DE 
WISSELKOERS VAN 23/6/2015 

 
INBEGREPEN: 
- verblijfplaatsen volgens het programma, of gelijkwaardig, op basis van een tweepersoonskamer 
(twin) met ontbijt.  
- tours, transfers en inkomgelden volgens het programma.  
- Japan Rail Pass voor 14 dagen (Standard Class).  
- Hakone Free Pass voor 2 dagen 
- transfers van en naar de luchthaven 
- de diensten van een lokale Engelssprekende gids volgens programma. 
- maaltijden volgens programma 

 

 
NIET INBEGREPEN: 
- de internationale vluchten  
- maaltijden niet omschreven in het programma & drank 
- reisverzekering 
- persoonlijke uitgaven en inkomgelden niet omschreven in het programma.  
 

 

14 dagen / 13 nachten Tour 
euro per persoon 2 Pax 3 Pax 4 Pax 

standaardhotels 2725 2375 2275 

superior hotels 3225 2875 2775 


