
                                  
   
 
	

	
AMAZING	JAPAN	

	 	 16-daagse	lentereis	
3	tot	18	april	2021	

	

	

	
	
De	 lente	 is	 een	prachtige	periode	om	 Japan	 te	bezoeken.	 In	deze	 reis	 combineren	we	het	
moderne	Tokyo	en	het	traditionele	Kyoto,	aangevuld	met	enkele	minder	bekende	maar	zeer	
verrassende	hoekjes	van	het	 land.	Ze	staan	misschien	niet	 in	de	 reisgidsen,	maar	zijn	 toch	
heel	bijzonder	en	authentiek.	
	
Wil	 je	 de	 klassieke	 hoogtepunten	 van	 Japan	 zien,	 en	 geniet	 je	 er	 ook	 van	 om	 de	minder	
betreden	paden	te	ontdekken?	Dan	is	deze	reis	zeker	iets	voor	jou.	
	
De	reis	start	in	de	wereldstad	Tokyo.	We	bezoeken	er	de	belangrijkste	buurten	van	de	stad	
en	gaan	naar	het	bijzondere	digitale	kunstmuseum.	
Met	de	shinkansen,	de	supersnelle	trein	reizen	we	vervolgens	naar	Japanse	Alpen	waar	we	
een	 mooie	 fietstocht	 maken.	 De	 volgende	 dag	 worden	 we	 ondergedompeld	 in	 Japanse	
cultuur.	Ieder	koppel	logeert	dan	nl.	bij	een	Japans	gastgezin,	en	we	zien	hoe	de	Japanners	
wonen	 en	 leven.	 	 Vervolgens	 gaan	 we	 naar	 een	 stadje	 niet	 zo	 ver	 van	 de	 kust	 waar	 we	



                                  
   
 
logeren	in	een	ryokan	en	kunnen	genieten	van	de	warmwaterbaden.	We	maken	er	ook	een	
mooie	wandeling	 langs	 de	 grillige	 kustlijn.	 De	matsuri	 in	 Gifu,	 een	 traditioneel	 dat	 in	 het	
teken	van	vuur	staat.	Een	onvergetelijke	ervaring	en	hoogtepunt	van	deze	reis.	
	
Kyoto	was	gedurende	1000	jaar	de	hoofdstad	van	Japan	en	is	nu	nog	de	meest	traditionele	
stad	 van	het	 land.	We	 vinden	er	meer	 dan	1600	 tempels	 en	 schrijnen.	We	 zien	 er	 oa	 	 de	
gouden	 tempel,	 de	 geisha-buurt,	 het	 bamboebos,	 enz.	 en	 maak	 er	 een	 heel	 spannende	
boottocht.	
	
Koyasan	is	1	van	de	heiligste	plaatsen	van	het	land,	en	we	logeren	er	in	een	tempel	waar	ook	
pelgrims	 logeren	 en	 waar	 we	 meer	 te	 weten	 komen	 over	 het	 leven	 van	 Boeddhistisch	
monniken.	Vanuit	het	moderne	Osaka,	maken	we	tenslotte	ook	nog	een	uitstap	naar	Nara,	
de	 oude	 hoofdstad	 van	 Japan	 met	 enkele	 indrukwekkende	 gebouwen	 en	 de	 duizenden	
herten,	boodschappers	van	de	goden,	die	er	in	het	park	rondlopen.		
	
Indien	 je	 al	 in	 Japan	 bent	 geweest,	 en	 bijv	 voor	 bepaalde	 etappes	 van	 deze	 reis	 een	
aanpassing	wil,	dan	is	dat	zeker	mogelijk.	
	
PROGRAMMA	
Dag	1:	3	april	2021	
Samenkomst	in	Zaventem.	Vluchten	van	Emirates	of	Turkish	Airlines	(onder	voorbehoud).	Tokyo	
–	een	stad	met	vele	gezichten	–	verwacht	ons!	
	
Dag	2:	4	april	2021	
Aankomst	in	de	luchthaven	van	Tokyo.	We	worden	opgewacht	door	een	busje	voor	een	transfer	
naar	ons	hotel	waar	we	kunnen	uitrusten.	We	logeren	in		
Overnachting:	hotel	Citadines	Shinjuku	of	gelijkwaardig.		
	

		 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                                  
   
 
Dag	3:	5	april	2021	TOKYO	ontbijt	
We	 gaan	 vandaag	op	 verkenning	 in	 deze	 futuristische	metropool.	We	 	 gebruiken	hiervoor	 het	
openbaar	 vervoer.	 Tokyo	 is	 een	 stad	van	enorm	veel	 contrasten:	 traditioneel	 en	modern	gaan	
hier	hand	 in	hand.	We	brengen	eerst	een	bezoek	aan	het	 traditionele	Meji	 Jingu	 schrijn,	waar	
Shinto-priesters	 in	 traditionele	 kleding	 rondlopen.	Het	 ligt	 vlakbij	 Harajuku,	 een	 buurt	waar	 in	
het	weekend	de	jeugd	in	hip	geklede	outfits	leuke	gadgets	komt	kopen.		Twee	metrostops	verder	
vinden	 we	 de	 buurt	 Shibuya,	 met	 een	 diagonaal	 kruispunt	 dat	waarschijnlijk	 	het	 drukste	
kruispunt	ter	wereld	is.	
	
We	brengen	ook	een	bezoek	aan	Shinjuku,	een	levendige	stadsbuurt	in	het	centrum	van	de	stad,	
o.a	de	film	‘Lost	in	Translation’	werd	hier	gefilmd.	Deze	buurt	is	bekend	voor	zijn	wolkenkrabbers	
en	felle	lichtreclames.	Je	vindt	er	vele	winkels	met	de	hipste	gadgets	en	restaurantjes	waar	sushi	
op	een	band	voorbij	komt	en	je	kiest	zelf	uit	welke	je	wil	proberen.	Evengoed	heb	je	hier	een	
mooi	park,	het	Shinjuku	Park	met	zeer	veel	kerselaars	en	de	Japanners	komen	hier	in	de	lente	
picknicken.	
	
Overnachting:	hotel	Citadines	Shinjuku	of	gelijkwaardig.		
	

	 	
	
Dag	4	:	6	april	2021	TOKYO	ontbijt	
	
We	gaan	vandaag	verder	op	verkenning	in	deze	futuristische	metropool.	Tokyo	krijgt	soms	als	
bijnaam	‘the	Big	Sushi’.	In	een	stad	met	zo’n	naam	moet	er	dan	ook	een	grote	vismarkt	zijn	–	de	
grootste	ter	wereld	zelf.	We	bezoeken	de	oude	vismarkt	waar	er	nog	talrijke	kraampjes	zijn	en	
veel	sushi-restaurants.	
	
We	nemen	vervolgens	de	monorail	(zonder	chauffeur)	naar	Odaiba.	Dit	is	een	kunstmatig	eiland	
aangelegd	 in	 de	 baai	 van	 Tokio	waar	we	 een	mooi	 zicht	 hebben	 op	 de	 regenboogbrug	 en	 de	
skyline	 van	 Tokyo.	 We	 gaan	 er	 naar	 een	 digital	 art	 museum	 van	 Team	 Lab	 voor	 een	 zeer	
bijzondere	ervaring.		
	
	
Overnachting:	hotel	Citadines	Shinjuku	of	gelijkwaardig.		
	



                                  
   
 

	 	
	
Dag	5:	7	april	IIYAMA	ontbijt	
	
Na	het	ontbijt	 gaan	we	met	de	 shinkansen,	de	 Japanse	 kogeltrein	 via	Nagano	 richting	het	
kleine	stadje	Iiyama.	Met	de	Japanse	Alpen	op	de	achtergrond	maken	we	een	fietstocht	van	
zo’n	3	uur.	We	maken	kennis	met	het	Japanse	platteland	wat	een	mooi	contrast	vormt	met	
de	miljoenenstad	Tokyo.	We	rijden	via	een	straatje	met	Boeddhistische	altaren	en	zien	de	
lokale	tempeltjes	en	schrijnen.	We	rijden	langs	de	rivier,	en	zien	een	typisch	Japans	dorp.	We	
passeren	ook	een	lokale	markt	waar	we	lokale	lekkernijen	kunnen	uitproberen,	een	typisch	
gerecht	uit	de	regio	is	Miyuki,	zeer	zacht	varkensvlees.	
	
Overnachting	in	het	Super	Hotel	Jyoetsu	Myokou.	
	

	 	
	
Dag	6:	8	april	JYOETSU	MYOKU	overnachting	bij	een	Japans	gezin		ontbijt,	lunch	en	
avondmaal	
	
Tijdens	een	reis	naar	Japan	wordt	iedereen	altijd	erg	verrast	door	de	vriendelijkheid	en	
gastvrijheid	van	zijn	bewoners.	De	beste	manier	om	Japanners	te	leren	kennen	is	door	een	
keer	bij	hen	te	gaan	logeren,	en	dat	gaan	we	vandaag	doen.	
	
We	worden	verwelkomd	door	de	gastgezinnen	–	en	elke	koppel	zal	logeren	bij	een	andere	
familie.	Waar	je	terecht	komt,	weet	je	niet	op	voorhand.	En	de	gastgezinnen	kiezen	zelf	een	
activiteit	uit	voor	die	dag.	Misschien	ga	je	samen	koken,	op	stap	in	de	buurt,	of….	



                                  
   
 
Mogelijk	wonen	de	Japanners	in	een	traditioneel	huis	en	krijg	je	een	slaapkamer	met	futons	
of	is	er	een	gedeelde	badkamer.	
	
Het	wordt	beslist	een	onvergetelijke	ervaring.		Overnachting	bij	een	gastgezin.	
	

	 	
	
Dag	7:	9	april	AWARA	ONSEN	ontbijt	en	avondmaal	
	
Japanners	houden	van	sakura,	de	Japanse	kersenbloesem.	Het	is	meestal	een	korte	periode	
dat	deze	boom	in	bloei	staan	en	het	herinnert	de	Japanners	er	aan	hoe	mooi	de	dingen	
kunnen	zijn,	maar	dat	alles	ook	vergankelijk	is	en	dat	je	er	beter	maar	kan	van	genieten.	
Hopelijk	hebben	we	geluk	en	staan	de	kerselaars	in	bloei.	Samen	met	de	gastgezinnen	
plannen	we	een	typische	picknick.	We	brengen	allemaal	gerechtjes	mee	die	we	dan	met	
elkaar	delen.	
	
Na	deze	lunch	rijden	we	met	de	trein	verder	naar	Awara	Onsen,	een	typisch	stadje	bekend	
voor	zijn	onsen	of	warmwaterbaden.		Voor	Japannners	is	het	het	toppunt	van	ontspanning	
om	naar	een	onsen	te	gaan.	Een	ryokan	is	dan	weer	hotel	dat	volledig	is	ingericht	in	Japanse	
stijl	–	kamers	met	tatamimatten	en	futons	om	op	te	slapen.	We	krijgen	er	ook	een	yukata,	
een	soort	lichte	katoenen	kimono	die	we	mogen	dragen	.	’s	Avonds	krijgen	we	er	een	zeer	
typische	Japanse	maaltijd.	
	
Overnachtin:	Awara	Grand	hotel	of	gelijkwaardig		
	

 	
	

 



                                  
   
 
Dag	8:	10	april	TOJINBO	&	GIFU	ontbijt	en	avondmaal	
	
Na	het	ontbijt	nemen	we	een	lokale	trein	tot	Minuku	vanwaar	we	verder	wandelen	naar	
Tojinbo,	gelegen	aan	de	Zee	van	Japan.	Het	is	een	grillige	kustlijn	met	rotsformaties,	waar	we	
op	een	veilig	pad	een	wandeling	maken	om	van	deze	omgeving	te	genieten.	
	
Nadien	reizen	we	via	Awara	onsen	verder	naar	Gifu.	Op	zich	een	niet	zo	bekend	provinciaal	
stadje,	alleen	vind	hier	1	keer	per	jaar	een	zeer	bijzonder	feest	plaats.	In	Japan	heeft	iedere	
tempel	en	schrijn	zijn	eigen	matsuri	of	traditioneel	feest,	zo	zouden	er	jaarlijks	in	Japan	meer	
dan	70.000	matsuri	plaatsvinden.	De	matsuri	die	we	vanavond	gaan	zien	en	bijwonen,	staat	
in	het	teken	van	vuur	en	is	een	traditie	van	meer	dan	300	jaar	oud.		Terwijl	draagbare	
schrijnen	worden	rondgedragen,	spettert	het	vuur	in	het	rond.	
	
Overnachting:	Daiwa	Roynet	hotel	of	gelijkwaardig	

	

	
	

Dag	9:	11	april	2021	naar	KYOTO	ontbijt		
	
De	trein	brengt	ons	vandaag	naar	Kyoto.	
Deze	metropool	met	zijn	moderne	stationsgebouw	en	drukke	centrum	doet	niet	vermoeden	
dat	je	hier	prachtige	zen-tuinen	en	meer	dan	1600	tempels	vindt.	Het	is	dan	ook	de	culturele	
trekpleister	van	Japan	bij	uitstek.			
	
We	gaan	naar	Higashimaya,	een	van	de	historische	buurten	van	de	stad.	In	tegenstelling	tot		
het	moderne	gedeelte	van	Kyoto,	vind	je	in	Higashimaya	nog	typische	straatjes		o.a.	Sannen-
zaka	met	houten	eethuizen,	winkeltjes,	enz	Van	hieruit	wandelen	we	naar	de	geisha-buurt	
Gion.	 In	 deze	 traditionele	 buurt	 vinden	we	 allerlei	 theehuizen	 en	 je	 hebt	 er	 de	 kans	 een	
geisha,	of	maiko	(een	geisha	in	opleiding)	over	straat	te	zien	lopen.	
	
In	de	late	namiddag	gaan	we	naar		Fushimi	Inari.	Dit	schrijn	is	opgedragen	aan	Inari,	de	god	
van	de	rest.	Het	is	bekend	om	zijn	kilometerlange	gallerijen	die	bedekt	zijn	met	scharlaken	
rode	poorten.		Het	zijn	er	duizenden	en	ze	zullen	zeker	een	onvergetelijke	indruk	maken.	
	
Overnachting:	hotel	Royal	Twin	of	gelijkwaardig	



                                  
   
 

	 	 	
	
Dag	10:	12	april	2021	KYOTO	ontbijt		
	
We	 gaan	 na	 het	 ontbijt	 naar	 Kameoka.	 Vandaar	 gaan	 we	 een	 boottocht	 maken	 op	 de	
Hozukawa-rivier.	We	varen	door	een	mooi	kloof	van	groene	bossen	en	rotsen	en	volgens	een	
oude	handelsroute	richting	Kyoto.		
	
We	meren	aan	in	de	buurt	Arashiyama.	Vanop	de	Togetsukoyo-brug	heb	je	een	mooi	zicht	
op	de	rivier	en	de	groene	omgeving.	Laat	je	in	het	nabijgelegen	bamboebos	verbazen	door	
de	duizenden	kaarsrechte	bamboestammen.	We	bezoeken	er	ook	de	Tenryu-j,	1	van	de	19	
tempels	 van	 Kyoto	 die	 beschermd	 is	 door	 de	UNESCO	 als	werelderfgoed	 en	 ook	 een	 zeer	
mooie	tuin	heeft.	
	
Overnachting:	hotel	Royal	Twin	of	gelijkwaardig	
	

	 	
	
Dag	11:	13	april	2021	uitstap	naar	MIYAJIMA	ontbijt	`	
	
Na	het	ontbijt	gaan	we	met	de	bus	tot	het	dorpje	Miyama.	Het	is	één	van	de	best	bewaarde	
dorpen	van	het	land,	en	ligt	verscholen	nabij	de	bossen	van	Kyoto.	Je	vindt	er	nog	tientallen	
traditionele	huizen	met	daken	van	stro.		
Vrije	tijd	om	in	dit	dorp	rond	te	lopen	en	te	genieten	van	de	rust	en	de	mooie	omgeving.	
We	huren	er	ook	fietsen	om	een	verkennende	tocht	in	de	omgeving	te	maken.	
	



                                  
   
 
Elke	regio	in	Japan	is	ook	trots	op	z’n	streekproducten.	In	deze	regio	groeit	men	boekweit	en	
maakt	 men	 er	 de	 lekkere	 soba-noedels	 mee.	 Uiteraard	 kunnen	 we	 die	 hier	 vandaag	
uitproberen.	Terugkeer	naar	Kyoto	
	
Overnachting:	hotel	Royal	Twin	of	gelijkwaardig	
	

	 	
	
	Dag	12:	14	april	2021	KYOTO	ontbijt		
	
We	bezoeken	Kyoto	verder	met	het	openbaar	vervoer.	Op	het	programma	staan	vandaag	de	
prachtige	Kinkaku-ji,	of	Gouden	Tempel	met	een	mooi	voorbeeld	van	een	‘geleende’	tuin.	
	
In	de	Ryoan-ji	tempel	vinden	we	een	mooi	voorbeeld	van	een	rotstuin	die	uitnodigt	tot	
mediteren.	Het	Nijo	kasteel	uit	1603	is	één	van	de	best	bewaarde	gebleven	gebouwen	uit	die	
periode.	De	rijke	versiering	demonstreert	de	macht	die	de	shogun	tijdens	de	Edo-periode	
had	over	de	keizer.	
	
Als	de	tijd	het	toelaat	brengen	we	we	ook	nog	een	bezoek	aan	de	Nishiki-markt.	
	
Overnachting:	hotel	Royal	Twin	of	gelijkwaardig	
	
Dag	13:	15	april	2021	KOYASAN	ontbijt	en	avondmaal	
	
In	Koyasan	mogen	we	ons	verwachten	aan	een	bijzondere	ervaring	in	een	spirituele	plaats.		

We	logeren	er	in	de	tempel	Yoshin,	zodat	we	het	leven	van	de	monniken	van	dichtbij	kunnen	
ervaren.	In	de	tempel	krijgen	we	ook	een	typisch	Japanse	kamer	met	tatamimatten	en	
futons.		Geniet		zowel	’s	morgens	als	’s	avonds	van	een	traditionele	vegetarische	maaltijd.	
Tijdens	een	shukubo	(tempelverblijf)	kan	je	ook	’s	morgens	mee	mediteren	of	bidden.	
	
	Overnachting:	tempelverblijf	in	Yoshin	of	gelijkwaardig	



                                  
   
 

	 	
	
Dag	14:	16	april	2021	OSAKA	ontbijt	
	
Na	het	ochtendgebed	en	het	vegetarisch	ontbijt	gaan	we	naar	Okunoin	in	de	site	waar	het	
mausoleum	 van	 Kobodashi	 zich	 bevindt.	 Kobodashi	 is	 een	 zeer	 belangrijke	 figuur	 in	 de	
Japanse	geschiedenis.	Koyasan	 ligt	op	een	belangrijke	pelgrimsroute,	dus	we	gaan	hier	vrij	
zeker	pelgrims	tegenkomen	–	en	de	wandeling	naar	Okunoin	gaat	door	de	bossen	met	meer	
200.000	graftstenen.	Een	zeer	bijzondere	ervaring.	
	
Nadien	reizen	we	terug	naar	Osaka.	Het	contrast	kon	bijna	niet	groter.	
Osakan	 is	 een	 moderne	 Japanse	 stad	 waar	 de	 inwoners	 dol	 zijn	 op	 streetfood:	 takoyaki,	
yakisoba,	ononomiyaki	zijn	maar	een	paar	van	de	lokale	specialiteiten.		
We	gaan	er	avonds	zeker	naar	de	levendig	en	kleurrijke	buurt	Dotonburi.		
 
Overnachting:	hotel	Kanade	of	gelijkwaardig	
	

	 	
	
Dag	15:	17	april	2021	Nara		ontbijt	
	
Na	het	ontbijt	maken	we	een	daguitstap	naar		Nara,	de	eerste	hoofdstad	van	Japan	gesticht	
in	710.	Je	vindt	hier	enkele	historisch	zeer	belangrijke	gebouwen.	In	het	park	van	Nara	waar	
je	 talrijke	 tempels	 en	 schrijnen	 vindt,	 bezoeken	 we	 o.a.	 de	 Todaijitempel	 het	 grootste	
houten	gebouw	ter	wereld	 	met	een	 indrukwekkend	bronzen	boeddhabeeld	 ter	wereld	en	
prachtig	houtsnijwerk.		Vandaar	wandelen	we	verder	door	het	park	waar	er	meer	dan	1000	



                                  
   
 
herten	vrij	rondlopen;	zij	zouden	boodschappers	van	de	goden	zijn.	Het		Kasuga-schrijn	werd	
niet	 zo	 lang	 geleden	 helemaal	 gerenoveerd	 volgens	 de	 tradities	 en	 is	 omringd	 door	
duizenden	lantaarns	en	stenen.	Er	heerst	een	zeer	bijzondere	sfeer.	
	
Er	is	ook	tijd	om	in	de	winkelstraat	op	zoek	te	gaan	naar	mooie	souvenirs	zoals	traditioneel	
handwerk	of	Japans	snoepgoed.	
	
In	de	vroege	avond	transfer	naar	de	luchthaven	van	Osaka	en	met	een	overstap	vlucht	naar	
Brussel.	
	
Dag	16	:	18	april		2021		met	overstap	naar-	BRUSSEL	
Aankomst	Brussel.		
	
De	prijs:		
vanaf	12	deelnemers,	op	basis	van	een	tweepersoonskamer	–		richttprijs		4550	euro	pp	
Maximum	16	deelnemers	
singeltoeslag	-		xxx	euro	pp	
	
Inbegrepen:	
Vlucht	 Brussel	 –	 Tokyo	 en	 Osaka	 –	 Brussel	 –	 onder	 voorbehoud	met	 Emirates	 of	 Turkish	
Airlines	
Luchthaventransfers	in	Japan	
Transport	met	openbaar	vervoer		
Eigen	vervoer	naar	Miyama,	Koyasan,	Osaka	en	Nara	
Treintickets	voor	shinkansen		
Alle	geplande	bezoeken	en	inkomgelden	
Nederlandstalige	reisbegeleiding	en	lokale	gids	van	dag	5	tem	dag	10	
Alle	hotelovernachtingen	in	goede	hotels	met	ontbijt		
1	keer	lunch	en	1	keer	avondeten	
	
Niet	inbegrepen:	
Verzekering	
Persoonlijke	uitgaven	en	maaltijden	niet	in	het	programma	vermeld	&	drank	
Eventuele	brandstoftoeslagen	
Bagagetransfers	(=	opsturen	van	koffers	van	hotel	naar	hotel)	
	*	Schatting	budget	ter	plaatse	(voor	maaltijden	+	drank)	=	600	à	700	euro	pp	
	
	


