
   
 
 
    Een Japanse ervaring 
 

 
 

11 DAGEN/10 NACHTEN 
TOKYO, MATSUMOTO, TAKAYAMA, KYOTO EN HAKONE/MT 

FUJI  
 
 
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:  Shiba Park (Standard class – Standard room) 
  Keio Plaza (Superior class – Superior room) 
  
 
  
 



 
Dag 2 ~ Tokyo stadsbezoek 
 
Vanadaag maak je een bezoek aan deze fascinerende stad met een locale 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 oudst temple 
van de stad. Eeuwenlang worden er in Nakamise, een winkelstraat vlakbij de 
tempel, traditionele en locale snacks en souvenirs aan toeristen verkocht. Vlakbij vind je ook de 
Sumida rivier. Op deze rivier zal je een boottocht maken en je 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: niet inbegrepen 
Gids:  8 uur 
Hotel:  Shiba Park (Standard class – Standard room) 
  Keio Plaza (Superior class – Superior room) 
 
Dag 3  ~ Matsumoto 
 
Op 3 uur rijden van Tokyo vind je Matsumoto. Deze kasteelstad bereikte haar hoogtepunt in de 16e eeuw. 
De stad heeft naast zijn historische en culturele rijkdom een prachtige ligging nabij de bergen en heeft heel 
mooie uitzichtpunten.  Met de bus zijn ook een aantal vertrekpunten voor wandelaars en klimmers zeer 
goed bereikbaar.  Ten westen van Matsumoto vind je de Japanse Alpen, met toppen tot 3000 meter, staan 
ze bekend als het ‘dak van Japan’.  
 
Gebruik je Japan Rail Pass om met de trein naar Matsumoto (3 uur) te reizen.   
Vrije tijde om het kasteel van Matsumoto te bezoeken en de omgeving van de omliggende 
stad te verkernnen. De bekendste en mooiste buurt is Nakamachi, waar oud 
koopmanshuizen zijn omgevormd tot restaurants en winkeltjes.. 
Het Japan Ukiyoe Museum huisvest meer dan 100.000 prints van de ukiyoe, de Japanse 
houtblokdrukkunst en is daarmee één van de grootste privécollecties ter wereld.   
 
Maaltijden: Ontbijt 
Gids:   Geen 
Hotel:  Hotel Matsumoto Tokyu Inn (Standard class – standard room) 
  Hotel Buena Vista (Superior class – executive room) 
 
 
 
Dag 4~ Vrije dag 
  
Vandaag kan je ervoor kiezen om Matsumoto verder te verkennen of je kan de volgende excursie 
maken 



 
 
sneeuwaapjes en Nagano  

In Nagano kan je de Zenkoji temple bezoeken. Deze temple is één 
van de meest bezochte tempels in Japan. Hij werd 1400 jaar geleden 
opgericht en volgens velen vind je er het oudste Boeddhabeeld in 
Japan.  
In de central hall, die in 1707 werd heropgebouwd, is er in de kelder 
een tunnel. De bezoekers proberen er in het donker ‘de sleutel naar 
het paradijs’ te vinden. De sleutel hangt aan de muur en als je de 
sleutel kan aanraken, dan zou je op slag verlicht worden.  
 
Na een bezoek aan Zenkoji kan je per trein en bus verder reizen naar 
het Jigokudani Park om de wereldberoemde sneeuwaapjes te zien.  
Jigokudani betekent letterlijk valley van de hel. Het wordt zo 
genoemd omwillen van de stoom die uit de kokende waterbronnen 
komt. Het is in deze waterbronnen dat de Japanse aapjes graag 
vertoeven. 
 

Maaltijden: Ontbijt 
Gids:   Geen 
Hotel:  Hotel Matsumoto Tokyu Inn (Standard class – standard room) 
  Hotel Buena Vista (Superior class – executive room) 
 
Day Five ~ Takayama 
 
Takayama, het bergstadje met zijn talrijke tempels, schrijnen, traditionele 
feesten en rivieren met bruggen heeft als bijnaam ‘Klein Kyoto’. Op de 
dagelijkse, levndige 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 Alpe 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 
vindt je herbergen, winkeltjes en taverne met een geschiedenis die vaak 
generaties teruggaat.  
 
 
Reis met de bus verder naar Takayama.  
 
Suggestie: bezoek een van de sakébrouwerijen en proef er van de lokale specialiteit. De saké van 
Takayama is van sublieme kwaliteit omwille van het heldere water uit de region. 
Vannacht slaap je in een Japanse ryokan met een onsen, warmwaterbad. 
 
 
Maaltijden: Ontbijt en avondmaal 
Gids:   Geen 
Hotel:  Iwatakan (Standard class – standard Japanese room) 
  Hiranoya Annex (Superior class – standard Japanese room) 
 
Dag 6 ~ Takayama/Shirakawago 



 
 
Vandaag is een dag m zelf op verkenning te gaan. Na het ontbijt kan 
je naar de ochtedmarkt van Miyagawa gaan. Je kan ook een bus nemen 
nemen naar Hida No Sato Folk Village, een openluchtmuseum waar je 
meer dan 30 typische huizen uit de region 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. 
 
In de namiddag kan je bijvoorbeeld naar Shirakawa-go, prachtig 
gelegen tussen de valley van de  Shogawa rivier Valley 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 wordt al generaties gebruikt omdat ze dike 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. 
 
 
Maaltijden: Ontbijt en avondmaal  
Gids:   None 
Hotel:  Iwatakan (Standard class – standard Japanese room *shared bathroom) 
  Hiranoya Annex (Superior class – standard Japanese room) 
 
 
Day Seven ~ Kyoto 

 
Het hoogtepunt van de reis: Kyoto is de oude hoofdstad 
van Japan en de Japanse Keizer 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, 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 waar je met wat geluk 

een geisha voorbij zal zien lopen. Hier zet je een stap terug in de tijd – een mysterieus verleden dat 
hier nog verder leeft.  
 
Met de trein reis je naar Kyoto (3 uur) 
 
 
In de namiddag ga je met gids op stap in de overderkte markt van Nishiki. HIj 
of zij zal je helpen om de ingrediënten te kopen voor de kookles van vanavond. 
 
Na het bezoek aan de markt, ga je op verkenning in de kleine straatjes van 
Kyoto en zal je een bezoek brengen aan een sakébrouwerij voor een degustatie. 



 
Tenslotte zal je in een traditional woning een Japanse maaltijd klaar maken: zelfgerolde sushi,  
misosoep, een typische salade en een dessert met seizoensfruit.  
 
Maaltijden: Ontbij 
Gids:   4 uur 
Hotel:  Ibis Styles Kyoto (Standard class – standard room) 
  Royal Park The Kyoto (Superior class – standard room) 
 
 
Dag 8 ~ Kyoto 
 
Vandaag ga je verder op verkenning in de keizerlijke stad met een locale gids. Hiervoor maak je 
gebruik van het openbaar vervoer. Je begint met een bezoek aan het Nijo kasteel,  dat werd gebouwd 
door de oprichter van het Edo Shogunaat. Het 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. Vervolgens ga je naar één van de mooiste plekjes 
van de stad – de Kinkakuji tempel ook wel bekend als het Gouden Paviljoen. 
 
De laatste stop van vandaag is  Kiyomizu  Tempel  of ook wel de temple van het heilige water 
genoemd. Vanop het 13meter hoge terras naast de temple heb je een indrukwekkend zicht op Kyoto. 
Zowel de hoofdtempel als het terras zijn houten constucties waarbij geen nagels of touwen werden 
gebruikt 
 
Maaltijden: Ontbijt  
Gids:   8 uur 
Hotel:  Ibis Styles Kyoto (Standard class – standard room) 
  Royal Park The Kyoto (Superior class – standard room) 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 9 ~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 Parken ligt op minder dan  100-km van 
Tokyo, en is daarom ook een populaire bestemming tijdens het weekend voor de inwoners van 
Tokyo.  
Je reist per trein to Hakone – hiervoor krijg je een Hakone Pass, waarmee je uitgebreide network van 
treinen, bussen, 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.  



 
 
 
 
Vandaag reis je met de Shinkansen – de 
wereldberoemde Japanse kogeltrein naar Hakone (2 
uur).  
Vertrek tijdig want er zijn talrijke dingen te doen en 
te bezoeken in deze omgeving. Met je Hakone Free 
Pass kan je alle treinen, kabelliften, bussen,…zo veel 
nemen als je maar wil.  
 

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 avondmaalreakfast 
Gids:   Geen 
Hotel:  Ichinoyu Shinkan (Standard class, Standard Japanese room with shared bath) 
  Hakone Suimeisou (Superior class, standard Japanese room) 
 
Dag 10 ~ Tokyo 
 
Met de Romance Car reis je terug naar Tokyo (1,5uur). Tijd om nog te shoppen in de bruisende 
wereldstad Tokyo. 
 
Maaltijden: Ontbijt 
Gids:   Geen 
Hotel:  Citadines Shinjuku (Standard class – Studio room) 
  Keio Plaza (Superior class – Superior room) 
 
Dag 11~ Vertrek Tokyo 
 
Vrije dag tot aan de transfer naar de luchthaven. 
 
Maaltijden:   Ontbijt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PRIJZEN VANAF 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRIJZEN ZIJN AFHANKELIJK VAN HET SEIZOEN  
 
INBEGREPEN 
 
- Verblijfplaatsen volgens het programma, of gelijkwaardig, op basis van een 
tweepersoonskamer (twin) met ontbijt. - Japan Rail Pass voor 7 dagen in ordinary class, te 
gebruiken van dag 3 tot dag 9 
- Hakone Free Pass voor 2 dagen 
- Dag 1: gedeelde transfer van de luchthaven van  (Narita of Haneda) naar het hotel 
- Dag 2: private full day tour of Tokyo including entrance fees 
- Dag 5: busticket Matsumoto – Takayama, avondeten in je ryokan 
- Dag 6: avondeten in je ryokan 
- Dag 7: halve dag met gids in Kyoto + inkomgelden, kookles en avondmaal (dat je zelf 
klaarmaakt tijdens de kookles) 
- Dag 8: volledige dag met gids voor tour in Kyoto. 
- Dag 9: avondmaal in je ryokan 
- Dag 10: treinticket voor de Romance car Hakone Yumoto – Shinjuku, met gereserveerde 
plaats 
- Dag 11: gedeelde transfer naar del luchthaven van Narita of Haneda  

 

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

 
 

11 DAGEN/ 10 NACHTEN 
euro per persoon 2 

personen 

 
       3 
personen 

Standaard hotels 
 1750 

 
1625  

Superior hotels 1890 
 

1765 


