
                                  
   
 
 

 
AMAZING JAPAN 

Een bijzondere 17-daagse lentereis 
18 april tot 4 mei 2021 

 

 

 
 
Is een eerder bezoek aan Japan je zo bijgebleven dat je altijd graag bent willen 
teruggaan? 
Word je graag verrast door minder bekende hoekjes?  
 
Japan met zijn duizenden eilanden, vriendelijke bevolking, bijzondere cultuur en 
natuur heeft zo veel te bieden dat je er meermaals naartoe kan gaan en telkens 
nieuwe dingen zal ontdekken.  
 
In deze unieke reis bezoeken we de minder betrede paden van dit mysterieuze 
land en gaan we naar Tohoku, het noordelijke stuk van het eiland Honshu, onder 
Hokkaido. 
We bezoeken deze regio in één van de mooiste periodes van het jaar, de lente. 
 
De reis start in de wereldstad Tokyo. We voorzien er aan het begin van de reis 
een halve vrije dag en op het einde van de reis 2 vrije dagen die je zelf of samen 
met de reisleider kan invullen. Na Tokyo gaan we naar het bijzondere eiland 



                                  
   
 
Sadoshima, waar we worden betoverd door het geluid van de taikodrum en meer 
te weten komen over de zoektocht naar goud. 
 
In de heilige bergen van Dewa Sanzan logeren we bij de monniken in een 
Boeddhistische tempele en treden we in de voetsporen van de pelgrims en maken 
we een mooie wandeling door de natuur. In Hirosaki zien we Japanse kasteel dat 
fotogeniek tussen de talrijke kerselaars ligt. 
 
We ontdekken bijzondere natuur van Tohoku in een van de nationale parken en 
komen meer te weten over bijzondere matsuri, die in Aomori plaatsvinden en 
over handwerk zoals gietijzeren ketels. Op het platteland logeren we bij mensen 
thuis en gaan we samen vissen om nadien een heerlijke barbecue te bereiden. 
 
In Naruko onsen logeren we temidden van een groen kloof in een ryokan, en 
kunnen we genieten van een wandeling, de Japanse warmwaterbronnen en de 
heerlijke kaiseiki-keuken. 
Als afsluiter zijn we nog een dag in Tokyo. 
 
Deze reis is interessant voor mensen die in Japan waren, maar ook voor mensen 
die er voor de eerste keer naartoe gaan en graag verrast willen worden door 
minder bekende hoekjes. 
 
 



                                  
   
 

 
 
PROGRAMMA 
Dag 1: 18 april 2021 
Samenkomst in Zaventem. We vliegen rond 21u met een directe vlucht van de 
Japanse maatschappij ANA naar Tokyo – een stad met vele gezichten – verwacht 
ons! 
 
Dag 2: 19 april 2021  

Tokyo

Oirase George

Haguro

Sado Island

Hachinohe

Naruko Onsen

Minamisanriku

Hirosaki

Morioka

Hoogtepunten
Tokyo

het eiland Sadoshima
Taikodrum

wandeling in Dewa sanzan
tempelverblijf

kersenbloesems
Oirase-dal

traditionele feesten
Nambu theeketels

Soba à volonté
Verblijf bij mensen thuis

Ryokan in Naruko



                                  
   
 
Aankomst in de luchthaven van Tokyo rond 15u40. We worden opgewacht door een 
busje voor een transfer naar ons hotel waar we kunnen uitrusten. We logeren in één 
van de oudste buurten van Tokyo waar de sfeer van de Edo-periode nog heerst. We 
kunnen er ’s avonds nog een wandeling maken om de sfeer op te snuiven.  
Overnachting: hotel Agora Place Asakusa hotel of gelijkwaardig.  
 

  
 
Dag 3: 20 april 2021 TOKYO - ontbijt 
Een metropool als Tokyo heeft zo veel te bieden. Het is een stad die blijft 
veranderen, maar ze heeft ook nog heel wat verborgen hoekjes. 
 
Maneki neko, gelukskatjes die één van hun pootjes heffen zie je in Japan overal. 
Maar de plaats Gotokuji is toch wel heel bijzonder. Ter ere van een kat die een 
reiziger redde tijdens een storm, vind je hier nu honderden van de beeldjes die 
worden geofferd wanneer een wens is uitgekomen. 
 
In de namiddag gaan we naar de Skytree Tower, met 634 meter de hoogste toren 
van Japan. Het zicht van op het observatiedeck op 450 meter hoogte is 
onvergetelijk. 
Overnachting: hotel Agora Place Asakusa hotel of gelijkwaardig.  
 
Dag 4: 21 april 2021 TOKYO - ontbijt 
 
In de voormiddag gaan we naar buurt Yanaka voor een mooie wandeling. De buurt 
Yanaka heeft zijn oude karakter weten te behouden – oude houten huizen, een 
Boeddhistisch kerkhof met graf van de laatste shogun van Japan, en straatjes met  
winkeltjes met handwerk of traditionele lekkernijen. Vervolgens gaan we ook naar 
het schrijn van Nezu, één van de oudste van de stad. Dit rustige hoekje van de stad 
wordt tijdens het jaarlijkse Bunkyo azalea festival een drukbezochte plaats. In de 
tuin vindt je meer dan 3000 planten, meer dan 100 variëteiten die in april prachtig 
roze en wit kleuren.  
 



                                  
   
 

  
 
De namiddag is zelf vrij in te vulllen. Spreek je graag met Japanse vrienden af, of ga 
je graag zelf op verkenning, dan kan dat op dat moment. Met de reisleider kunnen we 
naar de volkse buurt Ueno gaat.. Hier is een groot  park waar de Japanners in het 
voorjaar samenkomen om te picknicken onder kerselaars. Je vindt hier ook het 
Nationaal Museum van Japan en het enige gebouw in Japan dat ontworpen is door Le 
Corbusier. Je kan er de Betendo-tempel bezoeken die temidden van de Shinobazu 
lotusvijver ligt.  
 
Overnachting: hotel Agora Place Asakusa hotel of gelijkwaardig.  
 
 

  
  
 
 



                                  
   
 
Dag 5 : 22 april 2021 SADOSHIMA - ontbijt en avondmaal 
Met de shinkansen, de Japanse snelle trein, verlaten we Tokyo en reizen we in 
ongeveer 2 uur naar Niigata, waar we de ferry nemen naar het bijzondere eiland 
Sado. Een groot contrast met de grote stad, want in dit eiland wonen nog een 
60.000 mensen, en het worden er ieder jaar minder.  
Nu is het eiland vooral bekend voor het jaarlijkse ‘Earth Festival’ en voor zijn 
prachtige kustlijn en typische dorpjes. Maar ooit kwam men naar hier voor een 
andere reden: goud. We bezoeken de goudmijn die in de 17e eeuw werd ontdekt; we 
wandelen er door de schachten en krijgen info over hoe het leven en werken in de 
mijnen eruit zag. 
Overnachting in hotel Azuma, een traditionele kamer met bedden . 
 
Dag 6 : 23 april 2021 SADOSHIMA - ontbijt en avondmaal 
 
We gaan vandaag verder op verkenning op dit eiland. 
We wandelen door het Shukunegi, een oud vissersdorpje en maken een korte tochte 
in taraibune. Dit zijn bootjes in de vorm van een wastobbes, die vroeger door de 
vrouwen van het eiland werden gebruikt om schelpdieren te verzamelen. 
 
Overnachting in hotel Azuma, een traditionele kamer met bedden . 
 

  
 
Dag 7: 24 april 2021 naar HAGURO - ontbijt en avondmaal 
Het eiland Sadoshima is ook beroemd door Japanse drumgroep Kodo die hier 
gevestigd is. Zij onderwerpen zich aan zware lichamelijke trainingen om 
fascinerende klanken uit de taiko-drums te toveren. De taiko-drums werden in het 
shintoïsme vroeger gebruikt om te communiceren met de goden. Vandaag komen we 
er meer over te weten en zullen we ook zelf deelnemen aan een drumsessie. 
Vervolgens nemen we de ferry terug naar Niigata en reizen we met trein en lokale 
bus naar Dewa Sanzan, een trio van heilige bergen waar we zullen logeren in een 
Boeddhistische tempel in Haguro. Dit is kleinste berg van 418 meter hoog, de andere 



                                  
   
 
2 reiken tot 1980 meter hoogte. We krijgen in de tempel een traditionele Japanse 
kamer en ’s avonds eten we er Syoujin ryori, de Boeddhistische vegetarische keuken. 
Overnachting in de Daishinbo-tempel of gelijkwaardig, traditionele eenvoudige 
kamers met tatami-matten en gedeelde badkamer. 
 

  
 
Dag 8: 25 april 2021 naar HAGURO - ontbijt en avondmaal 
 
Na een Boeddhistisch ontbijt trekken we onze wandelschoenen aan, want deze regio 
nodigt uit tot een wandeling. 
Deze regio met zijn drie bergen - Haguro (geboorte), gassan (dood) en Yudono 
(wedergeboorte) is de thuisbasis van Shugendo, een religie die zowel kenmerken van 
het Boeddhisme als het shintoïsme vertoont. De yamabushi, een soort bergpriesters 
wonen bewust in de bergen dichtbij de de kami, de shinto-goden.  Ze leiden er een 
simpel en puur leven, mediteren onder ijskoude watervallen en leiden groepen 
pelgrims door de mooie natuur.  We maken er ook een wandeling van zo’n 3 uur, een 
rustig tempo door de bossen, over de paden en talrijke treden. Onderweg hopen we 
in het witgeklede pelgrims tegen te komen en bezoeken we de belangrijkste 
heiligdommen. 
Overnachting in de Daishinbo-tempel of gelijkwaardig, traditionele eenvoudige 
kamers met tatami-matten en gedeelde badkamer. 
 



                                  
   
 

   
 
Dag 9: 26 april 2021 naar HIROSAKI - ontbijt  
 
Na het ontbijt reizen we verder naar Hirosaki. We nemen eerste een lokale bus en 
dan een treinrit van zo’n 4uur en half.  We komen wellicht aan in de namiddag. We 
vinden in Hirosaki een mooi kasteel dat temidden van het mooie Hirosaki Park ligt 
waar er veel bloemen en de beroemde kerselaars staan. Terwijl in de rest van het 
eiland Honshu de kerselaars meestal eind maart begin april in bloei staan, begint het 
hier normaal rond half tot eind april. Hopelijk hebben we geluk. De eerste dag zullen 
we het park ’s avonds bezoeken wanneer de kerselaars verlicht worden. 
 
Overnachting in hotel Route Inn of gelijkwaardig. 
 

  
 
Dag 10: 27 april 2021 naar TOWADA HACHIMANTAI NATIONAAL PARK- 
ontbijt en avondmaal 
 
In de voormiddag vertoeven we nog even in het centrum van Hirosaki. Een zigzagweg 
van poorten, muren en grachten brengt ons tot het hart van dit kasteel van 3 
verdiepingen. Aan de Kamenoko-mon poort staan nog oude samoerai-huizen. Na dit 
bezoek reizen we verder naar het Towada Hachimantai nationaal park. We logeren 



                                  
   
 
er temidden van het schitterende Oirase-dal. Ons hotel is er prachtig gelegen en de 
kamers zijn ingericht volgens Japanse stijl. 
De Oirase-rivier baant zich een weg in een vallei van bossen, varens en rotsen 
bedekt met eeuwenoude mossen. In het hotel genieten we ’s avonds van een 
heerlijke maaltijd. 
 
Overnachting in hotel Hoshinoya Oirase of gelijkwaardig. 
 

  
 
Dag 11: 28 april 2021 naar HACHINOHE – ontbijt en avondmaal 
 
Na het ontbijt hebben we nog tijd om van een wandeling in deze mooie omgeving te 
genieten. Nadien gaan we naar de prefectuur Aomori naar een ander bijzonder hotel 
in Hachinohe. Aomori is bekend voor de talrijke matsuri, zomerfestivals met de 
Nebuta-praalwagens, de reusachtige lampions en de bijzondere lokale muziek en 
dans. Dit groot feest vindt plaats in de zomer tijdens een parade die door de 
straten gaat. Tijdens ons verblijf in Aomori zullen we toch kennis maken met deze 
matsuri. We krijgen nl. een demonstratie van de de dans die wordt begeleid door 
muziek op fluiten en de taiko-drum. We krijgen ’s avonds een heerlijke maaltijd 
voorgeschoteld. 
 
Overnachting in hotel Hoshinoya Aomoriya of gelijkwaardig. 
 

  
 



                                  
   
 
Dag 12: 29 april 2021 via MORIOKA naar KESSENNUMA – ontbijt, lunch en 
avondmaal 
 
Na het ontbijt gaat het richting Morioka. Japan bestaat bekend voor zijn handwerk 
en elke regio heeft zijn typische dingen. De regio van Morioka is bekend voor zijn 
gietijzeren gebruiksvoorwerpen, en dan in het bijzonder de mooie tetsubin,  
theeketels en theepotten, die ook in de Japanse theeceremonie een kleine rol 
hebben. We bezoeken vandaag het atelier van Nambu, de referentie voor dit 
handwerk. We krijgen info over hoe de theepotten worden vervaardigd en hoe je ze 
precies moet gebruiken. 
 
Morioka is ook trots op zijn keuken, en dan in het bijzonder op de wanko-soba, een 
traditie die meer dan 400 jaar teruggaat. Dit zijn de lokale soba-noedels die worden 
geserveerd in mooie rode potjes. De serveersters blijven nieuwe potjes brengen met 
noedels tot je niet meer kan. We voorzien een lunch met een normale hoeveelheid 
potjes per persoon (want ’s avonds is er ook een maaltijd voorzien). De echte 
liefhebbers kunnen er ook meedoen aan een wedstrijd om ter meeste soba-noedels 
eten en wie weet breek je wel het record van meer dan 570 potjes… 
 
Na de lunch reizen we verder naar het platteland. We worden er verwelkomd door 
onze gastgezinnen waar je die avond zal logeren (kamers met tatamimatten). Het 
gastgezin zal ook een typische maaltijd bereiden. 
 

   
 
 
Dag 13: 30 april 2021 naar AKIU ONSEN – ontbijt, lunch en avondmaal 
 
In Kessennuma zijn er vele vissers en heb je ook vis, en deze ochtend gaan we met 
hen op stap. Ofwel vandaag gaan we met hen mee de boot op en gaan we samen met 
hen vissen of gaan we bijv naar een oesterkwekerij (afhankelijk van het weer). Onze 
vangst wordt nadien bereid tijdens een heerlijke Japanse barbecue. 



                                  
   
 
 
Vervolgens reizen we verder naar Akiu onsen, een oud dorp bekend om zijn 
warmwaterbaden. Elk badhuis of ryokan in de regio specialiseert zich en en heeft 
een andere soort water in zijn baden. Het gaat dan van melkwit water met 
zwavelgeur tot zwartachtige water gekleurd door het vulkanische gesteente.  
 
We verblijven in het Akiu Grand hotel, waar we een traditionele kamer met 
tatamimatten en futons krijgen. Dit hotel heeft zijn eigen warmwaterbaden. ’s 
Avonds genieten we er van de kaiseiki keuken. 
 
Overnachting in het Akiu Grand hotel, traditionele kamer met bedden. 
 

   
 
Dag 14: 1 mei 2021 verder bezoek in AKIU ONSEN en naar Tokyo - ontbijt  
 
’s Morgens gaan we naar de waterval van Akiu. 
Deze regio is ook bekend voor de kokeshi-poppen. Je ziet ze in heel Japan, maar ze 
komen allemaal van Tohoku. Hier in Naruko zijn er een 50-tal houtsnijwerkers die 
deze poppen in allerlei vormen maken. We gaan het van dichtbij zien hoe het in zijn 
werk gaat. 
 
Na de middag reizen we terug naar Tokyo waar we rond 17u aankomen. 
Overnachting: hotel Agora Place Asakusa hotel of gelijkwaardig.  
 



                                  
   
 

  
 
 
Dag 15 & 16: 2 & 3 mei 2020 TOKYO en naar BRUSSEL ontbijt  
 
Ontbijt. Diegenen die dat willen, kunnen op eigen houtje de stad verder gaan 
verkennen.  
 
Uiteraard kunnen we ook dingen in groep doen voor diegenen dat dat willen. De 
excursies hieronder zijn niet inbegrepen en dienen ter plaatse betaald te worden. 
 
Zo kunnen we de buurt Roppongi gaan. Hier vind je moderne gebouwencomplexen 
zoals Roppongi Hills en Tokyo Midtown, met oa de Spider van de Franse kunstenares 
Maman.  De liefhebbers van moderne kunst 1 van de musea van moderne kunst 
kunnen bezoeken (inkom niet inbegrepen). Je hebt hier het Mori Art Museum, het 
National Art Center Tokyo en het Suntory museum.  
 
Voor diegenen dat het de eerste keer in Tokyo is kunnen we bijv naar Shibuya gaan 
met het drukste kruispunt ter wereld, het levendige Shinjuku, de jongerenbuurt 
Harajuku, enz enz Nog aanraders zijn een training van de sumo worstelaars 
bijwonen, of het digitaal kunstmuseum MediaTeamLab, of een daguitstap naar Nikko 
of het festival van de blauwe regen, … 
 
 
Dag 17: 4 mei 2021 TOKYO en naar BRUSSEL ontbijt 
Transfer naar de luchthaven van Tokyo. Directe vlucht naar Brussel rond 11u. 
Aankomst dezelfde dag in Brussel rond 15u15. 
 
De prijs:  
vanaf 14 deelnemers, op basis van een tweepersoonskamer – prijs 4985 euro pp  
Singeltoeslag 780 euro 



                                  
   
 
Maximum 16 deelnemers 
 
 
Inbegrepen: 
Directe vluchten heen en terug met ANA  
Transfers van en naar de luchthaven in Tokyo. 
Alle transport met trein, openbaar vervoer en soms ook met eigen bus. 
Alle geplande bezoeken en inkomgelden voorzien volgens programma 
Nederlandstalige reisbegeleiding vanaf aankomst in Japan tot vertrek, en lokale 
Engelssprekende gids voor het Tohoku-gedeelte van de reis. 
Alle hotelovernachtingen in goede hotels met ontbijt, 2 lunches en 8 diners.  
Een Suica-kaart voor metro en treinen in Tokyo met een waarde van 25 euro. Deze 
kaart kan je ook in je vrije tijd gebruiken. Gelieven deze er dan zelf meer waarde 
bij op te zetten, indien nodig. 
 
Niet inbegrepen: 
Verzekering 
Persoonlijke uitgaven en maaltijden niet in het programma vermeld & drank 
Eventuele brandstoftoeslagen 
bagagetransfers 
• Schatting budget ter plaatse (voor maaltijden + drank) = 400 euro pp  
Kosten op vrije dagen 
 
 


