
																		 																		  

	
 
 

Amazing Japan 

26-daagse reis in de lente 

 

 

 
 
HOTELS 
 
5 nachten Tokyo Keihan Tsukiji hotel twin kamer met ontbijt 
2 nachten Nikko Hoshino Kai – traditionele kamer met bedden in half pension 
2 nachten Nagano Tokyu Rei – twin kamer met ontbijt 
2 nachten Kanazawa – The Share Kumu traditionele kamer met 2 bedden met ontbijt 
5 nachten Kyoto – Sakura Terrace the Gallery – twin kamer met ontbijt 
3 nachten Hiroshima Apa Ekimae Hotel Ohashi – twin kamer met ontbijt 
1 nacht Osaka Namba 9 hours capsule hotel – 2 capsules met ontbijt 
1 nacht Koyasan – Saizenin tempel – traditionele kamer met 2 futons zonder 
badkamer – in half pension 
2 nachten Osaka – The Flag – twin kamer zonder ontbijt (want vroeg vertrek) 
 
EXCURSIES  
Privé-begeleiding van een dag van een lokale gids in Tokyo (7uur) 

Etentje bij Japanners thuis 

Food tour in Tokyo van 3 uur aansluitend bij een groep met 6 proeverijen 



																		 																		  

	
Privé-tour Toyosu markt met tonijnveiling 

Privé-begeleiding van een dag van een gids in Kyoto (7 uur) 

 

TREINTICKETTEN 
JR Pass voor de treinen gedurende 2 weken 

 
ANDERE 
wifi gedurende heel de reis  
Infoboekje met allerlei praktische tips  
Programma met suggesties per dag  
 
Prijs per persoon 3650 euro pp voor het programma hierboven zonder de vluchten 
 
 
PROGRAMMA in het kort 
Dag	1	vertrek	in	Brussel.	Directe	vlucht	naar	Brussel.		

	 	 	
Dag	2			aankomst	in	Tokyo.	Transfer	naar	het	hotel.	Eerste	kennismaking	met	de	stad.		Je	kan	
zelf	al	op	verkenning	gaan.	Jullie	hotel	is	in	de	buurt	Tsukiji	nabij	een	van	de	levendigste	
markten	van	de	stad	waar	je	ook	talrijke	sushi-restaurants	vindt.		

Verder	bezoek	van	Tokyo	–	bezoek	de	nabijgelegen	winkelbuurt	Ginza	met	moderne	
architectuur	of	ga		er	naar	Kabukitheater.	
	

Dag	3		Bezoek	de	hoogtepunten	van	Tokyo	onder	begeleiding	van	een	lokale	gids.	Meji-
schrijn,	Harajuku,	het	drukste	kruispunt	ter	wereld	in	Shibuya	en	de	levendige	buurt	Shinjuku	
waar	je	naar	de	top	van	een	wolkenkrabber	kan	gaan.	

Dag	4	Ga	’s	morgens	met	een	gids	naar	de	nieuwe	Toyosu	vismarkt	en	ga	naar	de	
tonijnveiling.	

Ga	van	hieruit	naar	Odaiba	en	ga	er	bijv	naar	Teamlab	Planets	(niet	inbegrepen).	

In	de	buurt	Roppongi	vind	je	interessante	musea	van	moderne	kunst.	



																		 																		  

	
	

Dag	5		Ga	op	daguitstap	naar	Hakone	op	zoek	naar	Mt.	Fuji.		Met	de	Hakone	Pass	kan	je	een	
circuit	maken	met	kabelbaan,	kabellift,	boottochtje,	enz	langs	één	van	de	meren	rond	Mt	
Fuji,	een	openluchtmuseum	van	moderne	kunst,	enz.		
Of	ga	als	daguitstap	naar	Kawaguchiko	van	waar	je	bij	helder	weer	een	mooi	zicht	hebt	op	
Mt.	Fujij	
Of	ga	vanuit	Tokyo	voor	een	dag	naar	Kamakura,	waar	er	prachtige	tempels	zijn	en	waar	je	
ook	langs	het	strand	kan	wandelen.	
	
Dag	6	Bezoek	de	oude	buurt	Asakusa.	De	buurt	Akihabara	vind	je	alles	van	manga	en	anime.	
En	in	de	buurt	Ryogoku	vind	je	het	interessante	Hokusai	museum.	In	de	namiddag	staat	er	
een	street	food	tour	gepland.		
	

	 	 	
	
Dag	7:	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.	
	
Dag	8	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	9			Reis	met	de	Shinkansen	naar	Nagano	nabij	de	bergen	waar	ooit	nog	de	Olympische	
winterspelen	werder	georganiseerd.	Je	vindt	er	de	belangrijke	Zenkoji-tempel.	Overnachting	
in	het	Tokyu	Rei	hotel.	



																		 																		  

	
	
Dag	10		Maak	een	daguitstap	naar	Yudanaka.	Je	kan	er	mooie	wandeling	maken	door	de	
bossen	en	naar	de	sneeuwaapjes	gaan,	die	in	de	winter	in	de	natuurlijke	warme	bronnen	
zitten.		
	
Zelf	zijn	hier	ook	mogelijkheden	om	te	genieten	van	de	warmwaterbaden	in	het	dorp.		

  

Dag	11		Reis		eventueel	’s	morgens	eerst	met	de	trein	naar	Matsumoto	en	bezoek	er	het	
zwarte	kasteel.		Reis	verder	naar	Kanazawa	nabij	de	Japanse	Alpen.		Overnachting	in	the	
Share	Kumu.	
	
Dag	12		Breng	een	bezoek	aan	de	mooie	stad	Kanazawa.	Hier	vindt	je	3	geisha-buurten	en	
een	samoerai-buurt	en	een	van	de	mooiste	tuinen	van	Japan.		
	
Dag	13		maak	een	uitstap	naar	het	prachtige	dorp	Shirakawago,	mooi	gelegen	en	bekend	
voor	zijn	typische	boerderijen.	

	 	 	
Dag	14		Vandaag	reizen	jullie	verder	naar	Kyoto,	de	stad	die	1000	jaar	hoofdstad	was	van	
Japan	–	2000	tempels	en	schrijnen,	talrijke	mooie	tuinen,	enz		
Tal	van	mogelijkheden	in	deze	mooie	stad.	Van	de	klassiekers	tot	de	minder	bekende	
hoekjes	
Ga	na	aankomst	bijv	naar	de	gouden	tempel,	en	in	de	buurt	Ryoanji,	een	zentempel	met	
rotstuin.	Overnachting	in	het	Sakura	Terrace	The	Gallery.	
	



																		 																		  

	
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.		
	
Dag	16	Bezoek	in	de	voormiddag	bijv	de	bekende	Nishiki	markt	of	ga	naar	het	kasteel	van	
Nijo.	
Ga	in	namiddag	naar	buurt	Arashiyama	met	het	bamboebos	en	enkele	andere	prachtige	
tempels	en	tuinen.	
	

	 	
Dag	17	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	
lantaarns.	
	
Dag	18	Laat	je	verrassen	door	minder	bekende	hoekjes.	Kyoto	is	bijv	vlakbij	prachtige	natuur.	
Reis	’s	morgens	misschien	eerst	naar	Karasuma	of	Kibune,	2	dorpjes	van	Kyoto	in	de	heuvels	
waar	je	zeer	mooie	wandelinge	kan	wandelen	
OF	
Maak	een	uitstap	naar	het	bijzondere	dorp	Yoshino.	Op	de	hellingen	van	de	heilige	berg	Mt	
Yoshino	staan	er	meer	dan	30.000	kerselaars.	Je	kan	er	mooie	wandelingen	maken	of	naar	
de	top	gaan	met	een	kabellift	
Of		
Ga	als	daguitstap	naar	het	landelijke	Ohara.	Je	kan	hier	wandelen	tussen	de	rijstvelden,	in	de	
bossen	en	je	vindt	hier	tempels	met	prachtige	tuinen	zoals	bijv	Sanzenin.	
	
Dag	19	Vandaag	reizen	jullie	verder	naar	Himeji.	Hier	vind	je	het	grootste	en	wellicht	mooiste	
kasteel	van	Japan.	Reis	vervolgens	verder	naar	Hiroshima.	Overnachting	in	het	Arc	hotel	
Route	Inn.		



																		 																		  

	

	 	
Dag	20	Bezoek	Hiroshima:	oa		het	A-bom-museum	en	het	park	van	de	vrede.			
	
Dag	21	Ga	vandaag	naar	Miyajima,	bekend	voor	de	grote	rode	tori-poort	die	in	het	water	
staat	(let	op:	de	torii-poort	wordt	in	2019	gerenoveerd	en	staat	mogelijk	in	2020	nog	in	de	
steigers)	en	de	omliggende	heuvels.	Er	zijn	ook	mooie	wandelpaden.	Eventueel	kan	je	met	
de	kabellift	naar	de	top	van	Mt.	Misen	gaan	en	te	voet	naar	beneden	komen	
	

Dag	22	naar	Osaka:	Het	centrum	van	deze	levendige	stad	bekend	voor	haar	moderne	
architectuur	en	zijn	inwoners	die	dol	op	eten	zijn.	Bezoek	de	hoogtepunten	van	deze	stad.	
Het	kasteel	van	Osaka	ligt	temidden	van	een	groot	park	tussen	de	wolkenkrabbers.	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.		

Overnachting	in	een	capsultehotel:	Nine	Hours	Namba.	

	 	
Dag	23	Reis	tot	het	spirituele	Koyasan	waar	jullie	logeren	in	een	tempel	(Saizenin)	en	kunnen	
zien	hoe	het	leven	van	de	Japanse	monniken	er	aan	toegaat.	Vegetarisch	avondmaal.	En	de	
volgende	ochtend	mee	mediteren.		

Dag	24	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.	In	de	namiddag	
reizen	jullie	terug	naar	Osaka.	Overnachting	in	The	Flag	hotel.	

Dag	25	Vertrek	naar	de	luchthaven	van	Osaka,	voor	de	terugvlucht.	



																		 																		  

	
	

 
 
NIET INBEGREPEN 
Reis -en annulatieverzekering  
(ter info momenteel is 1000 yen zo’n 8 euro) 
Mogelijke citytaxen (rond de 150 yen per nacht pp in Osaka, Kanazawa, Hiroshima, 
Kyoto en Tokyo)  
Nikko Pass voor 3 dagen (trein naar Nikko en bussen ter plaatse) 4520 yen pp 
Pass voor daguitstap naar Mt. Fuji  (treinen + inkomgelden ) 5100 yen pp 
Vervoer binnen de steden Tokyo en Kyoto, reken op 200 tot 400 yen per ticketje. 
Trein heen en terug Nagano naar Yudanaka 3500 yen pp 
Dagticket alle bussen Kanazawa: 500 yen per dag 
Dagticket alle bussen Kyoto: 600 yen per persoon per dag  
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  
Kosten tijdens dagje met gids in Tokyo (eigen vervoer/inkomgelden en maaltijden) 
Kosten van taxi van hotel naar vismarkt 
Media Teamlab Planets – 3200 yen pp 
Treinpass om naar Koyasan te gaan – 4500 yen pp 
Kosten tijdens dagje met gids in Kyoto (eigen vervoer/inkomgelden en maaltijden) 
Bus heen en terug Kanazawa – Shirakawago 6600 yen pp 
Van Haneda Airport naar Tokyo station met de trein en dan een taxi naar het hotel – 
reken op zijn 3000 yen pp. 
Van Osaka Station naar Kansai Airport met de JR airport rapid train (1200 yen – 70 
minuten) 
	


