
																		 																		 	
	
 
 

Amazing Japan – een reis vol contrasten 

21-daagse herfstreis  

 
 

 
HOTELS 
 
2 nachten - Tokyo – The Knot hotel Shinjuku – 2 twin kamers en 1 single 
2 nachten – Nikko – Hoshino Resort Kai –  3 Japanse traditionele kamers met  
bedden en eigen badkamer, half pension 
3 nachten – Nagano – hotel Tokyu Rei – 2 twin kamers en 1 single met ontbijt 
2 nachten – Kanazawa – Kenroku machiya = traditioneel huisje voor jullie groepje  – 
kamers met futons ; zonder ontbijt, 1 badkamer  
2 nachten – Hiroshima – Apa hotel Ekimae Ohashi – 2 twin + 1 single met ontbiijt 
5 nachten– The Visschio – 2 twin kamers + 1 single, met ontbijt 
1 nacht– Mt Koya tempelverblijf in tempel Sekishoin – 3 traditionele kamer met 
tatamimatten met futons, gedeelde badkamer (voor heel de tempel), in half pension.  
1 nacht – Osaka – Grasmere Monterey hotel – 2 twin kamers zonder ontbijt 
 
TREINTICKETTEN en TRANSFERS 
 
Privé-transfer van Tokyo Narita naar jullie hotel  
 



																		 																		 	
	
Japan Rail Pass voor 14 dagen  
 
EXCURSIES  
Privé-gids in Tokyo (onkosten nog ter plaatse te betalen: eigen inkomgelden, maaltijd 
en transportkosten + maaltijd en transportkost van de gids) ongeveer 8 uur. 
 
 
Privé-gids in Kanazawa (onkosten nog ter plaatse te betalen: eigen inkomgelden, 
maaltijd en transportkosten + maaltijd en transportkost van de gids) ongeveer 5 uur. 
 
Privé-gids in Kyoto (onkosten nog ter plaatse te betalen: eigen inkomgelden, maaltijd 
en transportkosten +  maaltijd en transportkost van de gids). Ongeveer 8uur  
 
Initiatie tot thee-ceremonie –deel van een groep  
 
 
Fietstocht in Kyoto onder begeleiding, aansluitend bij een internationale groep 
(ongeveer 3,5uur – kosten van eventuele bezoeken aan tempels onderweg of stops 
voor een drankje of snack, zijn niet inbegrepen) 
 
 
ANDERE 
wifi gedurende heel de reis  
Infoboekje met allerlei praktische tips  
Programma met suggesties per dag  
Prijs per persoon  
	

3460 euro pp in geval van 5 deelnemers (zonder de vluchten) 
 
 
 
PROGRAMMA 
Dag	1	vertrek	in	Brussel.		Via	Wenen	naar	Japan/	vertrek	in	Brussel,	via	Wenen	naar	Japan	

	 	 	



																		 																		 	
	
Dag	 2	 :	 aankomst	 in	 Tokyo.	 Privé-transfer	 naar	 jullie	 hotel.	 Ga	 op	 verkenning	 in	 de	 buurt	 van	
jullie	hotel	–	aan	de	 	éne	kant	van	het	station	heb	 je	 	1	van	de	hipste	wijken	van	de	stad	met	
capsulehotels,	 karaokebars,	 kattencafés,	 enz.	 Aan	 de	 andere	 kant	 van	 het	 station	 heb	 je	 de	
zakenwijk	met	wolkenkrabbers.	Je	kan	trouwens	gratis	naar	de	top	van	het	Tokyo	Metropolitan		

Dag	3:	Bezoek	de	hoogtepunten	van	Tokyo	met	een	gids:	de	oude	vismarkt	(Tsukiji)	is	de	ideale	
plaats	om	verse	sushi	uit	 te	proberen.	 	Tokyo	 is	een	stad	een	mix	van	traditioneel	en	modern:	
het	Meji-schrijn,	Harajuku,	het	drukste	kruispunt	ter	wereld	in	Shibuya	staan	op	het	programma.	

Dag	4:	verder	bezoek	van	Tokyo:	 tal	 van	mogelijkheden	–ontdek	de	buurt	Ginza	met	moderne	
architectuur,	het	Kabuki-theater,	of	

bezoek	 de	 oude	 buurt	 Asakusa,	 interessante	musea	 zoals	 het	 National	Museum	 of	 ga	 op	 het	
aangelegde	eiland	Odaiba	naar	het	moderne	Media	Team	Lab,	een	digital	art	museum,	waar	je	
een	verrassende	ervaring	staat	te	wachten	(tickets	best	vooraf	online	reserveren)	

of	maak	vandaag	een	daguitstap	naar	Mt.	Fuji	

   
	

Dag	5:	met	de	trein	naar	Nikko.	Bezoek	de	prachtige	tempels	en	monumenten	temidden	van	
een	nationaal	park,	beschermd	door	Unesco.	Reis	nadien	met	de	lokale	bus	verder	tot	in	het	
hart	 van	 het	Nationale	 Park	 van	Nikko	waar	 je	 logeert	 in	 het	Hoshino	 Kai	 hotel,	 een	 zeer	
mooie	ryokan. 
	 
Dag	 6:	 Besteed	 vandaag	 om	 het	 nationale	 park	 te	 verkennen,	 je	 kan	 er	 zeer	 mooie	
wandelingen	maken	langs	watervallen,	vulkanen,	in	bossen,	enz.	Tal	van	mogelijkheden.	 
		



																		 																		 	
	

	
 

Dag 7:	 Deels	 wordt	 vandaag	 een	 reisdag.	 	 Reis	 eerst	 met	 de	 bus	 van	 je	 hotel	 to	 Nikko	
Station.	In	een	4tal	uur	reis	je	met	de	treinen	naar	Nagano,	gelegen	nabij	de	Japanse	Alpen.	

Bezoek	bij	aankomst	de	bekende	Zenkoji-tempel.	

Dag	 8:	 Maak	 vandaag	 een	 daguitstap	 naar	 het	 Snow	 Monkey	 Park.	 Een	 zeer	 mooie	
omgeving,	en	met	geluk	zitten	de	sneeuwaapjes	in	oktober	al	in	de	warmwaterbronnen.		

In	Shibu	onsen	kan	je	naar	een	publiek	badhuis	gaan	voor	een	warmwaterbad.	

	

  

	
	
	



																		 																		 	
	
Dag	9:	verschillende	opties	voor	een	daguitstap	vanuit	Nagano.	
	
Reis	 eerst	 met	 de	 trein	 naar	 Narai,	 bezoek	 dit	 oude	 dorpje	 in	 de	 Kisovallei,	 en	 neem	
vervolgens	de	trein	tot	Matsumoto	waar	je	het	mooie	kasteel	kan	bezoeken.	
Of	
Reis	met	de	bus	naar	Togakakushi	waar	je	een	oude	pelgrimsweg	kan	bewandelen,	een	stuk	
gaat	onder	de	hoge	cederbomen.	
 
Dag	10:	reis	vandaag	met	de	shinkansen	naar	Kanazawa,	een	bijzondere	stad.	Vertrek	tijdig	
en	bezoek	er	in	de	namiddag	de	Kenrokuen,	1	van	de	mooiste	tuinen	van	Japan/ 
Kanazawa	biedt	ook	3	geisha-buurten	en	ook	de	oude	samouraï-buurt.	Bezoek	de	levendige	
markt	en	de	liefhebbers	van	moderne	kunst	moeten	zeker	het	21st	Century	museum	en/of	
het	DT	Suzuki	museum.		

Dag	11:	Ga	onder	begeleiding	van	een	 lokale	gids	naar	het	pittoreske	dorp	Shirakawago,	1	
van	 de	mooiste	 dorpen	 van	 Japan	met	 zijn	 typische	 boerderijen	mooi	 gelegen	 tussen	 het	
bergachtig	 landschap.	 	 Rond	15u	ben	 je	 terug	 in	Kanazawa	en	 verder	 vrije	 tijd	om	 zelf	 op	
verkenning	te	gaan.	

   

	
Dag	12:	De	voormiddag	wordt	weer	een	reisdag.		Ga	met	de	trein	naar	Hiroshima.	Bezoek	er	
bij	aankomst	het	A-bom-museum	en	het	park	van	de	vrede.		
	
Dag	 13:	maak	 een	 daguitstap	 naar	 het	 eiland	Miyajima,	 bekend	 voor	 de	 grote	 rode	 torii-
poort	 die	 in	 het	 water	 staat	 en	 de	 omliggende	 heuvels.	 Er	 zijn	 ook	mooie	 wandelpaden.	
Eventueel	kan	je	met	de	kabellift	naar	de	top	van	Mt.	Misen	gaan	en	eventueel	te	voet	weer	
naar	beneden.	

 



																		 																		 	
	

  

 

Dag	14:	vandaag	reizen	jullie	naar	Kyoto.	Onderweg	kan	je	nog	halte	houden	in	Himeji	en	er	
het	grootste	kasteel	van	Japan	bezoeken	

Kyoto	was	1000	 jaar	hoofdstad	was	van	 Japan	–	2000	tempels	en	schrijnen,	 talrijke	mooie	
tuinen,	enz.			

Als	 je	 niet	 stopte	 in	 Himeji	 kan	 je	 in	 Kyoto	 bijv	 naar	 de	 gouden	 tempel	 gaan	 en/of	 de	
nabijgelegen	ryoan-ji	met	zijn	mooie	rotstuin	of	het	kasteel	van	Nijo	in	Kyoto	met	een	mooie	
Japanse	tuin.	

Dag	 15:	 Bezoek	met	 een	 gids	 Fushimi	 Inari	met	 de	 duizenden	 rode	 poorten	 en	 ga	 nadien	
naar	 het	 oude	 centrum	 van	 de	 stad,	 de	 buurt	 Higashiyama	 waar	 je	 de	 tempel	 van	 het	
heldere	water	vindt	–	en	Gion,	de	traditionele	geisha-buurt.		Op	het	einde	van	de	dag	brengt	
de	gids	je	naar	een	plaats	waar	jullie	een	initiatie	krijgen	tot	de	theeceremonie.	

Dag	16:	

Deze	de	voormiddag	staat	er	een	fietstocht	gepland	(aansluiting	bij	een	groep).	Je	gaat	langs	
het	schrijn	van	Heian	en	de	Nanzenji	tempel	naar	het	pad	van	de	Filosoof.	

Ga	in	de	namiddag	zeker	naar	de	buurt	Arashiyama	met	het	bekende	bamboebos.	In	Tenryu-
je	tempel	die	beschermd	is	door	Unesco,	kan	je	een	Boeddhistische	lunch	uitproberen.	

In	de	buurt	kan	je	mooie	wandelingen	maken.	

	 	



																		 																		 	
	
Dag 17: Maak	een	daguitstap	naar	Nara.	Bezoek	er	de	belangrijkste	bezienswaardigheden	
van	Nara	het	grootste	houten	gebouw	ter	wereld,	de	herten	in	het	park,	het	Taisha-schrijn	
met	duizenden	lantaarns. 

	

   

Dag	18:	Ontdek	de	minder	bekende	hoeken	van	Kyoto:	Reis	’s	morgens	misschien	eerst	naar	
Karasuma	of	Kibune,	2	dorpjes	van	Kyoto	 in	de	heuvels	waar	 je	zeer	mooie	wandeling	kan	
maken.	Of	ga	naar	het	mooie,	maar	minder	bekende	Ohara. 

	
Dag	19	

Neem	ofwel	een	bus	vanuit	Kyoto	station	naar	Koyasan	(let	op	nog	niet	zeker	of	de	bussen	in	
oktober	rijden	–	planning	voor	2020	is	op	dit	moment	nog	niet	bekend).	

OF	

reis	met	de	trein	tot	het	JR-station	in	Osaka	en	ga	vandaar	naar	het	Namba	Nankai	station	in	
Osaka	(Je	JR	pass	is	niet	meer	geldig,	dus	te	betalen	met	Suica,	of	ter	plaatse	ticketje	kopen).	
Koop	er	de	pass	om	naar	Koyasan	te	gaan,	dan	zit	 in	die	pass	al	het	vervoer	voor	2	dagen	
inbegrepen.	

Een	mooie	 treinrit	 (met	 een	 paar	 overstappen)	 brengt	 jullie	 dan	 naar	 Koyasan	waar	 jullie	
logeren	 in	 een	 tempel	 en	 kunnen	 zien	 hoe	 het	 leven	 van	 de	 Japanse	 monniken	 er	 aan	
toegaat.	Vegetarisch	avondmaal.	En	de	volgende	ochtend	mee	mediteren.		



																		 																		 	
	

	 	

Dag	 20:	 bezoek	 in	 de	 voormiddag	 zeker	 het	 indrukwekkende	Okunoin	 –	 de	 site	waar	 het	
mausoleum	 van	 Kobodashi	 zich	 bevindt.	 Je	 komt	 zeker	 pelgrims	 tegen	 –	 en	 de	wandeling	
naartoe	door	de	bossen	en	met	de	200.000	graftstenen	is	onvergetelijk.	Nadien	reizen	jullie	
terug	naar	Osaka.	

Osaka:	Het	centrum	van	deze	levendige	stad	bekend	voor	haar	moderne	architectuur	en	zijn	
inwoners	die	dol	op	eten	zijn.		De	stad	is	vooral	’s	avonds	heel	leuk.	Zeker	de	moeite	is	het	
zicht	 vanop	 de	 Umeda	 Sky	 Building	 Observatory	 of	 vanop	 de	 Tsutenkaku	 voor	 een	
indrukwekkend	zicht	op	de	uitgestrektheid	van	deze	metropool.	Ga	’s	avonds	zeker	naar	de	
buurt	 Dotonburi	 –	 zeer	 levendig	 en	 kleurrijk,	 met	 lichtreclames,	 en	 de	 plaats	 om	 de	
streetfood	van	Osaka	uit	te	proberen.	

Dag	21:	Neem	een	taxi	naar	Itami	en	vlieg	terug	via	Tokyo	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 per hotel) 
Metro binnen Tokyo (reken op zo’n 200 yen per rit pp) 
Buspass voor alle bussen in Nikko = ongeveer 2000 yen pp voor 2 dagen 
Pass voor bussen en treinen van Nagano naar Snow Monkey Park en inkom = 3600 yen 
pp 
Dagticket alle bussen Kyoto: 600 yen per persoon per dag  
Tourist Loopbus in Kanazawa: 600 yen pp 
Kablellift in Miyajima 1800 yen 
Bus van Kyoto naar Koyasan is 2500 yen pp (of 3000 yen pp, dan mag je ter plaatse alle 
bussen nemen) 
Of eerst met trein van Kyoto station naar Namba Nankai (2000 yen pp) en dan Koyasan 
pass (3450 yen pp) 



																		 																		 	
	
Eventuele taxikosten binnen de steden 
Onkosten van de dagen met gids 
Inkomgelden tempels, tuinen, musea : gemiddeld 500 yen per persoon 
Van hotel Osaka naar Itami, een taxi is rond de 7000 yen  
Maaltijden en drank  
Bagagetransfer: reken op zo’n 15 tot 20 euro per traject per koffer  
	


