AMAZING JAPAN
15-daagse winterreis
8 februari tot 22 februari 2023

Japan – een land vol contrasten
Japan wordt meestal bezocht tijdens de lente voor de kersenbloesems en in de herfst voor
de verkleuring – het is echter een bestemming die ook in de winter verrassend uit de hoek
weet te komen. We hebben voor u een unieke route uitgestippeld.
In deze winterreis staan er ons veel unieke ervaringen te wachten. De reis begint in het
noordelijke eiland Hokkaido. Jaarlijks vindt in de stad Sapporo het sneeuwfestival plaats,
waar we metershoge ijs –en sneeuwsculpturen zien. Nadien gaan we er naar enkele
nationale parken, zo gaan we in de wetlands van Kushiro op zoek naar de mooie, Japanse
kraanvogel. Met speciale sneeuwschoenen maken we wandelingen langs bevroren meren
en watervallen. We zien er een ijsdorp, gaan ijsvissen en met een ijsbreker gaan we tussen
het drijfijs varen.
Nadien zetten we onze reis verder in de Japanse Alpen waar we de sneeuwaapjes zien. Ze
baden er in de warmwaterbronnen in openlucht.
We maken er een bijzondere wandeling langs reuzengrote, 800 jaar oude cederbomen
naar het schrijn van Tokakushi en we gaan zelf ontspannen in een traditionele ryokan in
het typische dorpje Kusatsu onsen.

REISPROGRAMMA
Dag 1 & 2– 8 en 9 februari 2023: van Brussel naar Sapporo
Samenkomst in Zaventem. We vliegen met de Japanse maatschappij ANA naar Tokyo – en
van daar vliegen we verder naar Sapporo.
Hokkaido is het meest noordelijk gelegen eiland van de 4 grote Japanse eilanden. We landen
in Sapporo, de belangrijkste stad van deze regio. Het is bekend om zijn winterfestival met
grote ijssculpturen, zijn lekkere noedels en natuurlijk het Sapporo bier. In de luchthaven
worden we opgewacht door onze gids die ons vergezeld naar ons hotel.
Overnachting: JR Inn Sapporo South hotel of gelijkwaardig.

Dag 3 – 10 februari 2023: het meer van Shikotsu en het sneeuwfestival ontbijt
Onze bus brengt ons na het ontbijt naar het nationaal park van Shikotsu-Toya. We huren er
speciale sneeuwschoenen en gaan er een zeer mooie wandeling maken van ongeveer 3,5
uur. We genieten er van de mooie omgeving van het meer van Shikotsu en zien de waterval
Nanajo Otaki, die in deze periode van het jaar helemaal bevroren is.
We bezoeken er ook het Chitose Ice festival, het kleine zusje van het sneeuwfestival in
Sapporo. We vinden er verschillende ijsbeelden in mooie kleuren wit-blauw en grillige
vormen gemaakt van water uit het Shikotsu-meer.
We keren terug naar Sapporo, een moderne Japanse stad, waar de oudste gebouwen zoals
de Clock Tower, dateren uit eind 19de eeuw.
In het Odori Park, in het centrum van de stad, vindt jaarlijks het sneeuwfestival plaats.
Het begon in de jaren 50 toen kinderen uit de stad werden uitgenodigd om er om ter
mooiste sneeuwfiguren te maken. Ondertussen is het een groot en wereldberoemd festival,
waar kunstenaars reuzengrote en indrukwekkende sculpturen maken van pure witte sneeuw
en transparant ijs. Er heerst een leuke sfeer met eetkraampjes, een schaatsring enz. ’s

Avonds wordt alles ook verlicht. Maar het is van korte duur, want na een week smelten de
beelden weer weg.
Overnachting: JR Inn Sapporo South hotel of gelijkwaardig.

Dag 4 – 11 februari 2023: BIEI ontbijt
Vandaag gaan we met onze bus richting Biei, een stadje van 10.000 inwoners, in het centrale
gedeelte van Hokkaido. De uitgestrekte velden waar normaal graan of aardappelen groeien,
worden in de winter bedekt door pakken sneeuw en vormen een mooi winterlandschap. Het
golvende landschap kunnen we best appreciëren nabij de heuvels van Shikisai no Oka, die er
in elk seizoen anders uitzien.
Uit de rotsen boven de Biei rivier komt er water – en de waterval die zo ontstaan is, lijkt wel
een witte baard. Vandaar ook de naam, de waterval van de witte baard.
Het water van deze rivier komt in het Blauwe Meer, dat in de winter helemaal bevroren is en
’s avonds mooi verlicht wordt. Het is ook de ideale plaats om een mooie sterrenhemel te
bewonderen.
We reizen verder naar Tomamu waar we overnachten in het mooie Hoshino Resort.
Overnachting: Hoshino Resort Tomamu of gelijkwaardig.

Dag 5 – 12 februari 2023: Tomamu onbijt
Ons hotel ligt nabij het Hidaka-gebergte, een mooi skigebied. In de voormiddag gaan we met
een kabellift tot op een hoogte van 1088 meter naar de ‘Cloud Walk’ en de ‘Cloud Pool’.

’s Morgensvroeg heb je hier het fenomeen ‘unkai’, deze Japanse termen betekent zee van
wolken en ontstaat alleen onder de juiste condities. Het wolkenpak kan zo dik zijn dat het
lijkt dat je uitkijkt op een oceaan van wolken waar de toppen van de bergen doorkomen.
Eens deze wolken wegtrekken, zien we met sneeuw bedekte bomen en hebben we een
prachtig uitzicht op de omgeving. Een wandeling van 45 minuten brengt ons verder tot Mt.
Tomamu.

In de omgeving van het hotel zijn er verschillende mogelijkheden voor activiteiten. We
voorzien hier vrije tijd voor. Voor diegenen die willen kunnen we ter plaatse een activiteit bij
boeken. Wat dacht je van een rit met een sneeuwscooter of een sneeuwbuggy? Of een
gegidste wandeling?
Of ontspannen en genieten van één van de innen of buitenbaden van het hotel…
Het kan hier ’s nachts tot -30 graden worden, de ideale omgeving voor een heus ijs-dorp,
waarvoor het minimum -20 graden moet zijn. Het is ’s avonds mooi verlicht en we vinden er
een ijsbar, een ijsschaatsbaan en veel meer…
Overnachting: Hoshino Resort Tomamu of gelijkwaardig.

Dag 6 – 13 februari 2023 KUSHIRO ontbijt
Vandaag zeten we onze reis verder naar het nationaal park van Kushiro in het zuid-oosten
van Hokkaido. 180 vierkante kilometer van dit park bestaat uit moeras en wetlands en is
daarmee grootste moerasgebied van Japan. Het is begroeid met veenmossen en riet, en we
vinden er 3 grote zoetwatermeren.
We vertrekken rond 7u, en rond 10u komen we aan aan het Touro-meer. We gaan er onder
begeleiding een tocht met canoe’s maken op de Arekinai-rivier. Een tocht van ongeveer een
uur neemt ons door de mooie landschappen en met geluk kunnen we wildlife observeren.
Nadien gaan we zelf voor ons vieruurtje zorgen en gaan we ijsvissen op het meer voor de
lokale vissoort ‘wakasagi’. We boren een gaatje in het bevroren meer, gooien er aas in en
hopen zo een vis aan de haak te slagen. Nadien wordt de gevangen vis voor ons gefrituurd.
We bezoeken ook het eco-museum en kunnen nog een wandeling maken. Nadien gaan we
naar ons hotel.
* Vandaag is het Valentijnsdag en in Japan wordt deze dag op een wel hele bijzondere
manier gevierd. Japanse vrouwen laten op deze dag zien hoeveel zij van hun man houden.
Valentijnsdag werd daardoor een evenement waarbij iedereen kan genieten, want je geeft
niet alleen “Honmei Choco” aan je geliefde, of “Giri Choco” aan je baas of mannelijke
collega’s maar er is ook “Tomo Choco” voor vrouwelijke vrienden *
Overnachting: ANA Crowne Plaza hotel Kushiro of gelijkwaardig

Dag 7 – 14 februari 2023 KUSHIRO kraanvogels en Ainu dorp ontbijt & avondmaal

Na het ontbijt brengt onze bus ons naar het moerasgebied van het Kushiro Nationaal Park.
Dit is belangrijkste leefgebied van de met uitsterven bedreigde kraanvogel.
Ondertussen zijn deze witte vogels met hun grijze kop en knalrode veren op hun kruin in dit
gebied terug met meer dan 1000. In Japan zijn ze het symbool voor rijkdom en een lang
leven. Ondanks dit hebben weinig Japanners de vogels gezien, en er is geen garantie dat we
ze vandaag zullen zien. Het is vaak een kwestie van veel geduld en geluk.
Een korte wandeling brengt ons naar een uitkijkpunt op het moerasgebied. Daar krijgen we
een idee hoe groot dit gebied is. Om de kans te verhogen om kraanvogels te zien, gaan we
vervolgens naar het International Crane Center, omdat hier de vogels ook gevoed worden.
De oorspronkelijke bewoners van Hokkaido waren de Ainu; zij zouden van Mongoolse
origine zijn en hadden hun eigen taal en gewoontes. Zo geloofden ze je dat je via rook kon
communiceren met de goden. We bezoeken Ainu Kotan, een Ainu dorp, waar we meer te
weten komen over deze bijzondere cultuur.

Onze bus brengt ons naar onze ryokan, een traditioneel Japans hotel, waar een kamer
hebben met tatamimatten en futons. Het is nabij het Akan-meer, een mooi kratermeer
gelegen in het nationaal park van Akan. Er zijn warmwaterbaden binnen en in openlucht. ’s
Avonds staat er ons een typische maaltijd te wachten en als kers op de taart is er hier in de
winter ’s avonds vuurwerk.
Overnachting in het Akan Yuku no Sato Tsuruga
Dag 8 – 15 februari 2023 tocht met Aurora en SHIRETOKO ontbijt
Een rit met de bus van ongeveer 2 uur brengt ons vanochtend naar Abashiri, nabij de ruige
kustlijn van de zee van Okhotsk. In de periode januari tot maart, met de piek in februari, zien
we aan deze kant dikke pakken drijfijs op de zee die de scheepvaart bemoeilijken. Met het
speciale schip de Aurora, een ijsbreker maken we een cruise van een uur op zee en genieten
we van de uitzichten.
Nadien reizen we verder naar Shiretoko waar we overnachten. ‘s Avonds gaan we naar het
Shiretoko Drift Ice Festival, waarbij het ijs ’s avonds verlicht wordt.

Overnachting in het Kitakobobushi hotel of Kiki Shiretoko hotel of gelijkwaardig

Dag 9 – 16 februari 2023 SHIRETOKO ontbijt
Het Shiretoko-schiereiland is een stukje afgelegen, ongerepte natuur in het oosten van
Hokkaido. Het ecosysteem is hier nog intact en er is een rijke biodiversiteit. Je vindt hier oa
een populatie bruine beren, herten en vossen.
Je kan het nationaal park enkel bezoeken onder begeleiding van een gids met een speciale
licentie en ook bussen zijn niet toegelaten, dus we worden in kleine groepjes naar het park
gebracht. We krijgen er speciale sneeuwschoenen en een vrij gemakkelijke wandeling brengt
ons naar de bevroren Furupe watervallen. In de voormiddag doen we een wandeling van 2
uur en in de namiddag een wandeling van 3 uur.
Overnachting in het Kitakobobushi hotel of Kiki Shiretoko hotel of gelijkwaardig

Dag 10 - 17 februari 2023 MEMANBETSU naar TOKYO onbijt
Na het ontbijt brengt de bus ons naar de luchthaven van Memanbetsu. Als het tijdsschema
het toelaat, stoppen we onderweg nog bij de Oshinkoshin waterval. Binnenlandse vlucht
naar Tokyo. Van de luchthaven van Tokyo gaan we met de trein naar de stad waar we
overnachten alvorens we morgen verder reizen naar de Japanse Alpen.

Overnachting in Mystays Ueno East of gelijkwaardig

Dag 11 – 18 februari 2023 YUDANAKA en de sneeuwaapjes onbijt
Vandaag reizen we met de shinkansen, de supersnelle kogeltrein van Tokyo naar Nagano.
Van Nagano nemen we een lokale trein tot Yudanaka. Onze bagage sturen we op, dus we
reizen vandaag met een dagrugzakje.
We nemen in het station van Yudanaka een lokale bus en dan is er een wandelpad van
ongeveer een uur tot Jigokudani. Jigokudani, letterlijk de vallei van de hel. Het dankt zijn
naam aan de stomende warmwaterbronnen die je er terugvindt. In deze natuurlijke bronnen
komen de Japanse ‘sneeuwaapjes’ zich dagelijks baden.
Nadien keren we terug naar Nagano waar we overnachten.
Overnachting in het Sotetsu Fresa Inn Higashiguchi of gelijkwaardig

Dag 12 – 19 februari 2023: TOGAKUSHI onbijt
Een uur rijden met lokale bus brengt ons van Nagano naar de beboste bergen van Togakushi.
Hier vinden we 3 belangrijke shinto-schrijnen. Er zijn hier verschillende paden die de 3
schrijnen met elkaar verbinden en langs de oude, maar kaarsrechte cederbomen gaan.
Sommigen van deze bomen zijn tot 800 jaar oud.
Een oude toegangspoort met rieten dak brengt ons naar een ondergesneeuwde weg langs
de bomen tot een reeks stenen trappen. Een wandeling van zo’n 70 minuten brengt ons tot
aan het bovenste schrijn vanwaar we ook een mooi zicht hebben op Mt. Togakushi.
We keren terug naar Nagano voor onze overnachting.
Overnachting in het Sotetsu Fresa Inn Higashiguchi of gelijkwaardig

Dag 13 – 20 februari 2023 KUSATSU ONSEN onbijt en avondmaal
Na het ontbijt sturen we onze koffers op naar Tokyo. We reizen weer met een dagrugzakje.
In het buitenland werd Nagano bekend nadat ze de Olympische Winterspelen van 1998
organiseerde. In Japan is de stad ook bekend omwille van de Zenkoji tempel die we deze
voormiddag bezoeken. Deze tempel uit de 7e eeuw trekt talrijke Boeddhisten aan die er op
zoek gaan naar de ‘sleutel van het paradijs’.
Na dit bezoek reizen we verder met een lokale trein en een lokale bus tot Kusatsu onsen.
Japan is een bekend om zijn onsen; dit zijn Japanse badgelegenheden met water uit
warmwaterbronnen, elk met andere mineralen of eigenschappen. Een typische weekendje
weg voor de Japanners uit de grote steden is een weekendje naar een yokan met een onsen,
de ideale plek om aan de drukte te ontsnappen en tot rust te komen. We doen het op z’n
Japans en logeren vandaag ook in een typische ryokan.
We gaan in Kusatsu onsen naar het Sainokawara Park waar we een grote rotemburo vinden.
Een rotemburo is een publiek warmwaterbad in openlucht.

’s Avonds genieten we in de ryokan van een typisch Japanse avondmaal. (opmerking: de
singelkamers hebben geen douche op de kamer – dat is een gedeelde douche in de gang)
Overnachting in ryokan Kusatsu onsen of gelijkwaardig
Dag 14 – 21 februari 2023 naar TOKYO onbijt
Het Kusatsu Onsen ligt genesteld tussen Mount Shirane en Mount Motoshirane en volgens
sommige behoren deze bronnen tot de meest heilzame van Japan en zouden ze ieder kwaal
kunnen genezen, behalve liefdesverdriet. We bezoeken er de bron van Yubatake (letterlijk
heet waterveld) die 5000 liter water per minuut produceert, de recordhouder in Japan.
Het voorziet water voor alle badgelegenheden in de stad. We krijgen een demonstratie van
yumomi, dit is een traditionele manier om het water met een temperatuur van 70 graden af
te koelen.
In de namiddag reizen we met de trein terug naar Tokyo waar we nabij de luchthaven
logeren.
Overnachting in Tobu Narita hotel of gelijkwaardig
Dag 15 – 22 februari 2023 TOKYO NAAR BRUSSEL onbijt
Ontbijt en transfer naar de luchthaven van Tokyo voor onze directe terugvlucht naar Brussel
met ANA. Aankomst dezelfde dag in de namiddag in Brussel.
De prijs
Vanaf 12 deelnemers, op basis van een tweepersoonskamer – 4760 euro pp
singeltoeslag = 690 euro
maximum 18 deelnemers
Inbegrepen
Internationale vlucht Brussel – Sapporo en Tokyo – Brussel met ANA
Binnenlandse vlucht van Memanbetsu naar Tokyo met ANA
Transfers van luchthaven van Narita naar Tokyo met openbaar vervoer & met shuttle bus
van hotel in Narita naar de luchthaven.
Eigen bus van dag 3 tot dag 9 in Hokkaido
Reizen met openbaar van dag 9 in Tokyo tot dag 14.
Alle geplande bezoeken en inkomgelden.
Nederlandstalige reisbegeleiding tijdens de hele reis, en lokale gids van dag 3 tot dag 9
Alle hotelovernachtingen in goede hotels met ontbijt en twee keer in een ryokan in half
pension
Niet inbegrepen

Verzekering
Bagagetransfers
Extra activiteiten op dag 5
Maaltijden niet in het programma & drank
Persoonlijke uitgaven

