
																		 																		 	
	
 
 

Amazing Japan  

14-daagse zomerreis 

 
 

 
HOTELS  
 
2 nachten - Tokyo – Keihan Tuskiji Ginza Grande –  2 twin kamers met ontbijt 
2 nachten – Nikko – Hoshino Resort Kai –  1 Japanse traditionele kamers met 4 
bedden, half pension 
3 nachten – Kanazawa –  The Share Kumu 
3 nachten - Kyoto – The Vischio hotel – 2 twin kamers met ontbijt 
1 nacht – Osaka – Monterey Grasmere Osaka – 2 twin kamers zonder ontbijt  
 
TREINTICKETTEN en TRANSFERS 
 
Japan Rail Pass voor  7 dagen  
 
EXCURSIES  
Privé-gids in Tokyo (onkosten nog ter plaatse te betalen: eigen inkomgelden, maaltijd 
en transportkosten + maaltijd en transportkost van de gids) ongeveer 7 uur. 



																		 																		 	
	
 
 
Privé-gids in Kyoto (onkosten nog ter plaatse te betalen: eigen inkomgelden, maaltijd 
en transportkosten +  maaltijd en transportkost van de gids). Ongeveer 8uur  
 
 
ANDERE 
wifi gedurende heel de reis  
Infoboekje met allerlei praktische tips  
Programma met suggesties per dag  
 
Prijs per persoon  
	

Richtprijs 2150 euro pp in geval van 4 deelnemers (zonder de vluchten)  
 
 
PROGRAMMA 
Dag	1:	vertrek	in	Brussel.		

	 	 	
Dag	2:	aankomst	in	Tokyo.	Transfer	naar	jullie	hotel	en	eerste	kennismaking	met	de	stad.	

Nabij	jullie	hotel	vind	je	de	oude	vismarkt,	Tsukiji.	Of	maak	een	wandeling	in	de	tuin	van	het	
keizerlijk	paleis.	Of	ontdek	de	buurt	Ginza	met	moderne	architectuur	en	het	Kabuki-theater.	

Dag	3:	Bezoek	de	hoogtepunten	van	Tokyo	met	een	gids:	mix	van	traditioneel	en	modern:	Meji-
schrijn,	Harajuku,	het	drukste	kruispunt	ter	wereld	in	Shibuya		en	ga	naar	Odaiba	een	aangelegd	
eiland,	waar	je	naar	het	digitaal	kunstmuseum	Media	Teamlab	kan	gaan	(best	op	voorhand	
online	ticketten	boeken)	voor	een	verrassende	ervaring.	

Dag	4:	verder	bezoek	van	Tokyo:	tal	van	mogelijkheden	–	

Bezoek	de	oude	buurt	Asakusa,	interessante	musea	zoals	het	National	Museum.	Ga	naar	de	top	
van	een	wolkenkrabber	bijv	in	de	buurt	Shinjuku	of	Roppongi.	Met	geluk	zie	je	zelfs	Mt	Fuji	
vanuit	Tokyo.	

	Of	maak	een	daguitstap	naar	Hakone,	nabij	Mt	Fuji.	Hier	kan	je	met	een	kabelbaan	naar	een	
zwavelveld	gaan,	een	boottochtje	maken	op	een	meer,	een	openluchtmuseum	van	moderne	
kunst	en	meer.	

	



																		 																		 	
	
	

   
	

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.	Dit	is	een	
ryokan,	dus	jullie	mogen	jullie	aan	een	zeer	authentieke	Japanse	ervaring	verwachten. 
	 
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	nadien	verder	met	de	trein	naar	Kanazawa,	een	bijzondere	stad.	Bezoek	er	1	
van	de	mooiste	tuinen	van	Japan.	



																		 																		 	
	
Dag	8:.	Ga	verder	op	verkenning	in	Kanazawa.	Deze	stad	biedt	ook	3	geisha-buurten	en	ook	de	
oude	samouraï-buurt.	Bezoek	de	levendige	markt	waar	je	aan	de	stalletjes	typische	gerechten	en	
hapjes	kan	proeven.De	liefhebbers	van	moderne	kunst	moeten	zeker	het	21st	Century	museum	
en/of	het	DT	Suzuki	museum.		Ook	het	Japanse	lakwerk	belegd	met	bladgoud	is	typisch	van	deze	
stad.	

Dag	9:	Ga	met	de	bus	op	uitstap	naar	het	pittoreske	dorp	Shirakawago,	1	van	de	mooiste	dorpen	
van	Japan	met	zijn	typische	boerderijen	mooi	gelegen	tussen	het	bergachtig	landschap.		

  

Dag 10: Reis met de trein naar Kyoto.	Eerste	kennismaking	met	de	stad	die	1000	jaar	hoofdstad	
was	van	Japan	–	2000	tempels	en	schrijnen,	talrijke	mooie	tuinen,	enz.		

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

Dag 11: Reis met de trein naar Himeji en bezoek er het grootste kasteel van Japan. 

Als	je	vroeg	vertrekt	naar	Himeji,	dan	kan	je	het	kasteel	in	de	voormiddag	bezoeken	en	nadien	
verder	reizen	naar	Kyoto	en	daar	bijv	een	bezoek	brengen	aan	de	gouden	tempel	en/of	het	Nijo	
kasteel,	of	de	Nishiki-markt.	

Dag	12:	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 13: 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	lantaarn.	Reis	nadien	verder	naar	Osaka	waar	je	overnacht.	

Ga	in	Osaka	’s	avonds	naar	de	kleurrijke	en	levendige	buurt	Dotonburi. 

Dag	14:	Neem	vanuit	Namba	station	een	trein	die	je	naar	Kansai	Airport	brengt	in	minder	dan	40	
minuten.	

	

NIET INBEGREPEN 
Annulatieverzekering met Touring kost 5,8% 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) 
Taxi van Haneda Airport naar het 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 
Dagticket alle bussen Kyoto: 600 yen per persoon per dag  
Tourist Loopbus in Kanazawa: 600 yen pp 
Kabelbaan op Miyajima = 1800 yen pp heen en terug 
Busticket heen en terug Kanazawa – Shirakawago (zo’n 4000 yen pp) 
Eventuele taxikosten binnen de steden 
Onkosten van de dagen met gids 
Inkomgelden tempels, tuinen, musea : gemiddeld 500 yen per persoon 
Trein van Kyoto naar Nara is ongeveer 1000 yen pp 
Trein Van Nara naar Osaka Namba is ongeveer 1000 yen pp. 
Trein van Osaka  Namba naar Kansai airport is ongeveer 1000 yen pp 
Maaltijden en drank  
Bagagetransfer: reken op zo’n 15 tot 20 euro per traject per koffer  
 


