
																		 																		 	
	
 
 

Amazing Japan 
18-daagse zomereis  

 
 

 
 
HOTELS 
 
4 nachten Royal Park Shiodome – 2 twin kamers met ontbijt 
 

  
 
 
 
 
2 nachten Nikko Ryokan Koduchi no yado Tsurukamedaikichi – 2 traditionele kamers 
met futons, en bad in openlucht, in half pension 
 



																		 																		 	
	

  
 
1 nacht Nagoya Daiwa Roynet Daiko Dori – 2 twinkamers met ontbijt 
 

  
 
2 nachten Kanazawa – The Share hotel Kumu – 1 junior suite met 2 bedden en 2 
futons met ontbijt 

  
 
2 nachten Miyajima Seaside hotel – 1 traditionele kamer met 4 futons in half pension 
 



																		 																		 	
	

  
 
5 nachten Kyoto  Granvia hotel – 2 twin kamers met ontbijt 

  
 
1 nacht Narita Tobu hotel – 2 twin kamers zonder ontbijt 
 
TREINTICKETTEN 
Japan Rail Pass voor 14 dagen 
 
EXCURSIES (onder voorbehoud van beschikbaarheid) 
Dag met een gids in Tokyo – privé 
Food tour in Tokyo (gids + 15 hapjes) – aansluitend bij een groep 
Sumowedstrijd in Nagoya– aansluitend bij een groep 
Dag met een gids in Kyoto – privé 
3,5 met een gids in Kyoto voor wandeling + introductie zenmeditatie + theeceremonie 
 
ANDERE 
wifi gedurende heel de reis  
Infoboekje met allerlei praktische tips  
Programma met suggesties per dag  
 
Richtprijs per persoon  3045 euro pp in geval van 4 deelnemers voor het 
bovenvermelde (zonder de vluchten) 



																		 																		 	
	

 
PROGRAMMA 
Dag 1: vlucht naar Tokyo. 

   
dag 2  aankomst in Tokyo. Transfer naar jullie hotel. Eerste kennismaking met de stad.  

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 3 Bezoek onder begeleiding van een lokale gids 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 Odaiba. 

Dag 4 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. Of ga op uitstap naar Hakone – Mt Fuji. 

Om 16u30 staat er een streetfood tour gepland – lokale lekkere gerechtjes (15!) om te proeven 
samen met een lokale begeleider. 

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 ryokan. 



																		 																		 	
	

    
 
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 In de voormiddag of zelfs in de namiddag kan je nog van Nikko genieten. Reis met de trein 
verder naar de moderne stad Nagoya. Jullie gaan er naartoe omdat hier in juli het sumo-toernooi 
plaatsvindt. 

Dag 8 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 Kanazawa nabij de Japanse Alpen. 

  
 
Dag 9 maak een uitstap naar het prachtige dorp Shirakawago, mooi gelegen en bekend voor zijn 
typische boerderijen. 
 
Dag 10 In Kanazawa vindt je 3 geisha-buurten en een samoerai-buurt en een van de mooiste 
tuinen van Japan. Bezoek in de voormiddag toch minstens 1 van haar hoogtepunten alvorens je 
met de shinkansen verder reist naar 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 11 Bezoek 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 12 Bezoek in de voormiddag het A-bom-museum en het park van de vrede in Hiroshilma en 
reis nadien verder Kyoto. Eerste kennismaking met de stad die 1000 jaar hoofdstad was van Japan 
– 2000 tempels en schrijnen, talrijke mooie tuinen, enz  

 

Dag 13 Bezoek onder begeleiding van een lokale gids Fushimi Inari met de duizenden rode 
poorten en de buurt Higashiyama waar je de tempel van het heldere water vindt – en Gion, de 
traditionele geisha-buurt – en typische straatjes zoal Sannen-zaka en Nene No Michi. 

  
 

Dag 14 Tal van mogelijkheden: de klassieke (soms drukke) hoogtepunten, of 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, en waar je in de zomer kan lunchen op 
bamboematten die op de rivier liggen. Of ga met de kabellift naar Mt. Hiei voor een mooie tempel 
en prachtig uitzicht op het Biwa-meer 

Vanavond is er een ook een groot feest in Kyoto -gion matsuri, met een parade van praalwagens 



																		 																		 	
	

  
Dag 15 Kies voor de tradtionele hoogtepunten zoals de buurt Higashiyama waar je de tempel van 
het heldere water vindt, typische straatjes – en Gion, de traditionele geisha-buurt.  

Of naar de buurt Arashiyama met het bamboebos en enkele andere prachtige tempels en tuinen. 
Niet zo ver van hier vind je ook de beroemde gouden tempel. 

Om 14u worden jullie verwacht voor een bijzonder excursie. Om 14u ga jullie met een gids 
aansluitend bij een groep wandelen in een mooie vallei. In een Boeddhistische tempel zal een 
monnik jullie uitleg geven over zen-meditatie waar je kan aan deelnemen, die wordt gevolgd door 
een theeceremonie. 

    
Dag 16 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 17 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. Reis ’s avonds terug 
naar Narita waar je overnacht nabij de luchthaven. 



																		 																		 	
	
 
Dag 18 vertrek vanuit Tokyo  
 
NIET INBEGREPEN 
 
Reis -en annulatieverzekering met Touring: 7% van de reissom + 3 euro poliskost 

(ter info momenteel is 1000 yen zo’n 8 euro) 
 
Richtprijzen 
Mogelijke citytaxen (rond de 150 yen per nacht pp in Osaka, Kyoto en Tokyo)  
Kosten eigen vervoer en inkomgelden + maaltijden met de privé-gids in Kyoto en Tokyo 
Pass om naar Hakone- Mt Fuji te gaan (treinen en inkoms ter plaatse) – 5140 yen pp 
De lokale bus in Nikko om van het station naar je hotel te gaan 
Bus in Kanazawa: 200 yen pp per rit 
Bus heen en terug tussen Kanazawa en Shirakawago: 3300 yen pp 
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  
Transfer van de luchthaven naar de stad – zo’n 3500 yen pp met de bus 
  



																		 																		 	
	
 


