
																		 																		 	
	
 
 

Amazing Japan 
18-daagse zomereis  

 
 
HOTELS 
3 nachten Tokyo Mimaru Ueno East – deluxe appartement 80m – 6 
1persoonsbedden en 2 futons 

  

 
1 nacht Nikko Ryokan Kai – 3 traditionele kamers met bedden in half pension 

  
 
 
1 nacht Nagoya Hilton hotel – 1 deluxekamers met 2 persoonsbedden en 2 kamers 
met een queensize bed met ontbijt 

  



																		 																		 	
	
 
 
1 nacht Okayama Koraku hotel – 3 kamers met ontbijt 

  
 
 
1 nacht Benesse House op Naoshima – 3 kamers zonder ontbijt (onder voorbehoud 
van beschikbaarheid) 

 
 
 
2 nachten Miyajima Seaside hotel – 3 traditionele kamer met futons in half pension 

  
 
 
 



																		 																		 	
	
3 nachten Kyoto Yutaka – 1 deluxe suites van 50m met 2 tweepersoonsbedden  en 2 
standaardsuites van 38 m – zonder ontbijt 

  
 
 
1 nacht Osaka Nine Hours Capsulehotel – 7 capsules met ontbijt 

  
 
 
1 nacht – tempelverblijf in Ekointempel – 3 traditionele kamers met tatamimatten en 2 
of 3 futons per kamer – (enkel kamers met gedeelde badkamers mogelijk) – half 
pension 

  
 
 
 
 
 



																		 																		 	
	
2 nachten Osaka View Hotel Honmachi – 3 superior kamers met elk 2 twijfelaars – 
zonder ontbijt  

  
 
TREINTICKETTEN 
Japan Rail Pass voor 14 dagen 
 
TRANSFERS 
Privé-vervoer van luchthaven van Narita naar hotel in Tokyo 
Privé-vervoer van Osaka naar Koyasan 
Privé-vervoer van Koysan naar Osaka 
 
EXCURSIES (onder voorbehoud van beschikbaarheid) 
Sumowedstrijd in Nagoya  
 
Fietstour – halve dag in Kyoto – onder begeleiding van een gids, aansluitend bij een 
groep 
Privé- excursie naar Miho-museum en Shigaraki pottenbakkersdorp onder 
begeleiding van een gids 
 
ANDERE 
wifi gedurende heel de reis  
Infoboekje met allerlei praktische tips  
Programma met suggesties per dag  
	
Richtprijs 2795 euro pp in geval van 7 deelnemers voor het bovenvermelde (zonder 
de vluchten) 



																		 																		 	
	

 
PROGRAMMA 
Dag 1: vertrek in Antwerpen – via Amsterdam naar Tokyo. 

   
 

Dag 2  aankomst in Tokyo. Privé-transfer naar jullie hotel. Eerste kennismaking met de stad. 
Jullie hotel is het Mimaru Ueno East hotel. 

Bezoek de hoogtepunten van de stad of laat je verrassen door de minder bekende hoekjes: het 
Meji-schrijn, de hippe jongerenbuurt Harajuku, het drukste kruispunt ter wereld in Shibuya en de 
buurt Aoyama met oa het Nezu Museum. 

Dag 3 Ga naar het kunstmatige eiland Odaiba waar je het digital Art Museum vindt (Team Lab). 
Of reserveer een ticketje voor het Yayoi Kasuma museum (beperkt aantal bezoekers per dag). 

Bezoek de nieuwe vismarkt, de grootste ter wereld. Of ga naar Roppongi waar je het Mori Art 
museum vindt op de top van een wolkenkrabber. 

  
 



																		 																		 	
	
Dag 4 verder bezoek van Tokyo – Ga op verkenning in de moderne buurt Shinjuku, shoppen in 
Ginza,waar je eventueel een act van het Kabukitheater kan bijwonen, en treed in de voetsporen 
van Scarlett Johansson met een Happy Hour in het Hyatt Hotel. 

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 een mooie rykan Hoshino Nikko Kai.	

    
 
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. Nabij jullie ryokan 
zijn er de mooie Kegon watervallen. Reis met de bus terug naar het station van Nikko en reis 
verder naar Nagoya. Overnachting in het Hilton Hotel. 

Dag 7 Nagoya is de thuisbasis van Toyota die er verschillende musea heeft. Het gemakkelijkste in 
te plannen in het Toyota Techno museum. Na de middag afspraak in het station, samen met een 
groep en onder begeleiding gaan jullie naar de hall waar de sumo-wedstrijd plaatsvindt. Deze 
eindigt rond 18u. Reis vervolgens verder naar Okayama. Overnachting in het Koraku hotel. 

  
 
Dag 8 Reis met de trein tot Uno Port, vanwaar de ferry’s naar Naoshima vertrekken. Je kan de 
sites met de fiets verkennen. Vertrek tijdig want de fietsen worden verhuurd op een first come, 
first served basis. Overnachting in het Benesse House. 

  



																		 																		 	
	
Dag 9  Reis met shinkansen naar Hiroshima. Bezoek het A-bom-museum en het park van de vrede 
en reis nadien verder tot Miyajima, waar je logeert in het mooie Seaside hotel. Het is 1,5 km van 
de ferry maar er is een shuttledienst van het hotel. 

Dag 10  het schiereiland Miyajima met de bekende tori-poort in het water 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 kom. Je kan hier ook kayakken of SUPPEN. 
 

  
 
Dag 11 Reis verder naar Kyoto. Eerste kennismaking met de stad die 1000 jaar hoofdstad was van 
Japan – 2000 tempels en schrijnen, talrijke mooie tuinen, enz  

Tal van mogelijkheden: de klassieke (soms drukke) hoogtepunten, of laat je verrassen door 
minder bekende hoekjes. 

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

Overnachting in het mooie Yutaka.  

  
Dag 12  In de voormiddag staat er een fietstocht gepland. Ga in de namiddag naar de buurt 
Arashiyama met het bamboebos en enkele andere prachtige tempels en tuinen. 



																		 																		 	
	

  
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. Keer in de namiddag terug via Fushimi Inari met de duizenden rode poorten. 

 
Dag 14  Reis naar Osaka. Vandaag is hier in de namiddag het hoogtepunt van het Tenjin matsuri, 
een van de grootse traditionele feesten in Japan met tromgeroffel, groten vloten op het water, 
processies enz. En wordt afgesloten met vuurwerk. Jullie logeren in het Nine Hours Capsulehotel. 
 

  
 
 
Dag 15 Een privé-transfer brengt jullie naar het bijzonder dorp Koyasan. Het ligt op een 
pelgrimsroute en jullie logeren er net als de pelgrims in een tempel. ’s Avonds mag je je 
verwachten aan een bijzondere Boeddhistische vegetarische maaltijd. Ekointempel. 

  
 



																		 																		 	
	
Dag 16 ’s Morgens kunnen jullie mee mediteren of sutra’s lezen met de monniken. Nadien moet 
je zeker naar de Okunoin tempel gaan. Een pad van een paar kilometer neemt je door de bossen 
waar je meer dan 200.000 graven ziet. 

In de namiddag privé-transfer naar Osaka waar je 2 nachten verblijft in het View Hotel Honmachi. 

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

Dag 17 Privé-excursie naar het bijzondere Miho-museum en het pottenbakkersdorp Shigaraki. 

  
 
Dag 18 neem een taxi naar het station van Osaka. Met jullie Rail Pass kunnen jullie tot naar de 
luchthaven van Kansai gaan voor jullie vlucht naar Amsterdam en aansluitend trein naar 
Antwerpen. 

 
 NIET INBEGREPEN 
 
Reis -en annulatieverzekering met Touring: 7% van de reissom + 3 euro poliskost 

(ter info momenteel is 1000 yen zo’n 8 euro) 
 
(ter info momenteel is 1000 yen zo’n 8 euro)  
Mogelijke citytaxen (rond de 150 yen per nacht pp in Osaka, Kyoto en Tokyo)  
De lokale bus in Nikko om van het station naar je hotel te gaan 
Kabellift in Miyajima: 1000 yen  
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  
 
 


