
																		 																		 	
	
 
 

Amazing Japan 

16-daagse herfstreis  
 

 
 
 
HOTELS 
 
3 nachten – Tokyo Asakusa Central hotel – twin kamer met ontbijt 
2 nachten – Nikko Natural Garden hotel – twin kamer in half pension 
1 nacht – Guesthouse Nedoko – traditionele kamer met gedeelde badkamer met 
ontbijt 
1 nacht – Himeji – Dormy Inn Natural hot spring – twin kamer zonder ontbijt  
1 nacht - Kurashiki Yoshii ryokan – traditionele kamer met tatamimatten en futons in 
half pension – gedeelde badkamer 
5 nachten – Kyoto Rinn Nanajo Takasegawa – traditionele woning met 2 bedden, 
geen ontbijt  
1 nacht – Osaka Hearton Kiteumeda hotel – twin kamer zonder ontbijt  
 
TREINTICKETTEN 
Japan Rail Pass voor 7 dagen  
 
EXCURSIES  
Home visit in Tokyo 
1 dag in Tokyo onder begeleiding van een Vlaming die daar woont (nog 3000 yen 
kosten voor inkoms en transport) 
Fietstocht (3 à 4 uur)  in Kyoto aansluitend bij een groep 



																		 																		 	
	
Uitstap met een gids (privé) naar het platteland naar een potterbakkersdorp en 
theevelden met proeverij 
Gids (privé) voor 6 uur in Kyoto – Fushimi Inari, Tofukuji tempel en saké-brouwerij 
(nog 5000 yen kosten voor inkoms en transport) 
 
ANDERE 
wifi gedurende heel de reis  
Infoboekje met allerlei praktische tips  
Programma met suggesties per dag  
 
Prijs per persoon  
 

2459 euro pp in geval van 2 deelnemers voor het programma 
 

 
 
 
  



																		 																		 	
	
PROGRAMMA 
Dag 1 vertrek in Brussel. Direct vlucht naar Tokyo  

 

   
 

Dag 2  aankomst in Tokyo. Transfer naar het Asakasusa Central Hotel. Eerste 
kennismaking met de stad. Jullie hotel is in de de meest traditionel buurt van Tokyo, 
Asakusa.  

Dag 3 Bezoek de hoogtepunten van Tokyo onder begeleiding van een Vlaming die daar 
woont.: Meji-schrijn, Harajuku, het drukste kruispunt ter wereld in Shibuya en het 
kunstmatige eiland Odaiba. 

Dag 4 Ga als daguitstap naar Kamakura. Hier vind je enkele mooie schrijnen en tempels 
en ook een mooie Grote Boeddha.  ’s Avonds een home visit waarbij je bij een Japans 
gezin thuis gaat eten. 

Dag 5 met de trein naar Nikko. Bezoek de prachtige tempels en monumenten temidden 
van een nationaal park, beschermd door Unesco. Je logeert er in het Nikko Natural 
Garden hotel. 

   
 

Dag 6 Bezoek de prachtige natuur van het nationaal Park in Nikko. Mooie watervallen, 
bossen, vulkanen – er zijn wandelingen mogelijk voor beginners tot zeer uitdagend. 

Dag 7 Vandaag is een reisdag. Ga eerst terug naar Tokyo en reis via Nagoya naar 
Nakatsugawa – vandaar ga je met de bus in 30 minuten naar Magome temidden van de 
mooie Kiso Valley. Overnachting in het traditionele Magome Chaya. Laat de vrouw des 
huizes zeker ook reserveren in het lokale restaurantje, want in dit dorp is er maar 1! 

Dag 8 Bewandel vandaag een van de mooiste etappes van de Nakasendo-weg. Deze 
route verbond Tokyo met Kyoto. Magome en Tsumago zijn 2 oude poststadjes op deze 
route en zijn goed bewaard gebleven. Je kan van het ene dorp naar het andere 
wandelen in zo’n 3 uur, en je gaat door mooie natuur en velden.  Reis nadien verder 



																		 																		 	
	
naar Himeji waar je overnacht in het Dormy Inn Natural Spring hotel waar je ook een 
onsen (=warmwaterbad) kan uitproberen. 

  

Dag 9 Bewonder in Himeji het grootste kasteel van Japan.  

Reis vervolgens verder naar Kurashiki = letterlijk ‘pakhuis-dorp’. In de Edo-periode was 
het een belangrijke handelsplaats van rijst. In het goedbewaarde centrum vinden jullie 
een oud kanaal met wit geschilderde houten pakhuizen en zwarte daken. Je logeert er in 
een traditionele ryokan – Yoshii ryokan in half pension. 

Dag 10 Na een tradtioneel ontbijt reizen jullie vandaag jullie verder naar Kyoto, de stad 
die 1000 jaar hoofdstad was van Japan – 2000 tempels en schrijnen, talrijke mooie 
tuinen, enz  

Bezoek de buurt Higashiyama waar je de tempel van het heldere water vindt – en Gion, 
de traditionele geisha-buurt.  

Overnachting in een zeer leuk traditioneel huisje in de typische stijl, Rinn Nanajo 
Takasegawa. 

   
Dag 11 Bezoek onder begeleiding van een lokale gids Fushimi Inari met de duizenden 
rode poorten. Ga naar de Tofukuji tempel die bekend staat als 1 van de beste locaties 
van het land om de herfstkleuren te bewonderen. 

Dag 12 daguitstap naar het platteland rond Kyoto onder begeleiding van een lokale gids. 
Het dorp Shigaraki vind je verschillende ateliers waar potten worden gebakken en een 
paar dorpen verder vindt je mooie theevelden + theeproeverij. 

 



																		 																		 	
	

  
Dag 13 Ga als daguitstap naar Nara en bezoek  er de belangrijkste 
bezienswaardigheden: het grootste houten gebouw ter wereld, de herten in het park, het 
Taisha-schrijn met duizenden lantaarn 

Dag 14 In de voormiddag fietstoch in Kyoto langs oa het Pad van de Filosoof en enkele 
zeer mooie tempels. 

In de namiddag zijn er ook tal van mogelijkheden in Kyoto. 

Bezoek de gouden tempel en/of de zen-tuin van ryoan-ji en de buurt Arashiyama met het 
bamboebos en enkele andere prachtige tempels en tuinen. 

Dag 15 Ga naar de typische Nishikimarkt en ga verder op verkenning in deze boeiende 
stad. 

Of bezoek enkele van de minder bekende hoekjes die je zullen weten te verrassen zoals 
bijv. Ohara, Kibune. 

Reis in de namiddag verder naar de grote en moderne stad Osaka. Ga hier ’s avonds 
zeker naar de levendig en kleurrijke buurt rond Dotonburi. Overnachting in het Hearton 
Nishiumeda hotel. 

 
 



																		 																		 	
	
 

Dag 16 vroeg vertrek naar de luchthaven van Itami. Vlucht naar Tokyo en aansluitend 
naar Brussel.  

 

NIET INBEGREPEN 
 
Reis -en annulatieverzekering met Touring: 7% van de reissom + 3 euro poliskost 
(ter info momenteel is 1000 yen zo’n 8 euro)  
Mogelijke citytaxen (rond de 150 yen per nacht pp in Osaka, Kyoto en Tokyo)  
Nikko Pass 4520 yen pp 
Bus van Nakatsugawa naar Magome: 520 yen pp 
Dagticket alle bussen Kyoto: 600 yen per persoon per dag  
Kosten tijdens de uitstap met gids in Tokyo 3000 yen pp 
Kosten tijdens de uitstap met gids in Kyoto 5000 yen pp 
Inkomgelden tempels, tuinen, musea : gemiddeld 500 yen per persoon  
Maaltijden en drank  
Bagagetransfer: reken op zo’n 15 tot 20 euro per traject per koffer  
 
 


