Backpacker
BIMBONIN A, 15 DAGEN - BIMBONIN B, 21 DAGEN - BIMBONIN C, 25 DAGEN
Tokyo - Nikko - Hakone - Kyoto - Hiroshima - Nagasaki - Fukuoka (C: Takayama - Kanazawa) - Osaka

Krap bij kas en toch een supervakantie?
Dan zit je goed bij Tozai Travel! Tozai heeft 3 mooie routes uitgezocht door Japan. Je trekt van plek tot plek met een Japan
Rail Pass en verblijft in budget accommodaties. Je kunt shoppen
of lekker uitgaan in Tokyo en de geweldige tempels in Kyoto
bekijken. Ook kun je Japan's prachtige natuur bekijken in bijvoorbeeld Hakone, en misschien wil je zelfs Mt. Fuji beklimmen!
Deze reizen hebben voor elk wat wils en zijn te verlengen. Het
invoegen van excursies, wanneer je meer wilt zien, is natuurlijk
ook mogelijk.
Reis je met de KLM dan is je ticket 2 maanden geldig, reis je met
JAL dan 1 maand, dus na afloop van je rondreis kun je (van tevoren) via ons verlengen of nog wat op eigen houtje rondreizen.
Vertrek is dagelijks mogelijk:
KLM non-stop op Tokyo en Osaka, (Heen en terug hoeft niet
vanaf dezelfde plaats te zijn);
JAL vliegt ook rechtstreeks naar Tokyo, terug vanuit Osaka of
Fukuoka stapt u over in Tokyo (Heen en terug hoeft niet vanaf
dezelfde plaats te zijn).
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Bimbonin A

15 dagen

DAG 1 • vertrek Amsterdam
DAG 2 • aankomst Tokyo

Route: Tokyo - Kyoto - Osaka

DAG 3 • Tokyo, (tip bezoek Meiji Schrijn en Asakusa Kannon
tempel)
DAG 4 • Tokyo, (tip bezoek Harajuku "Young scène", Shibuya
fashionstreet en Daikanyama)
Tokyo

DAG 5 • Tokyo, (tip: Akihabara elektronicaparadijs en Odaiba
Seafront in de baai van Tokyo)
DAG 6 • Tokyo-Kyoto

Nagoya
Kyoto
Nara
Osaka

DAG 7 • Kyoto, bezoek allerlei tempels, paleizen, tuinen zoals
Nijo Kasteel, Gouden Paviljoen en Ryoanji Tempel met z'n
Zentuin
DAG 8 • Kyoto, uitstapje naar Nara

Hiroshima

DAG 11 • Kyoto, (Tip: bezoek Kiyomizu Tempel, Yasaka
Schrijn, Gion oude geishawijk)
• low budget reis
DAG 12 • Kyoto, (Tip: bezoek Kurama, Kibune)
• Vertrek dagelijks mogelijk
• Met een railpass van 14 dagen door Japan
trekken met verblijf in low budget hotels,
minshuku en ryokan.
• Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50

DAG 13 • Osaka, ga zeker naar Osaka Castle en jongerenparadijs nabij Namba station.
DAG 14 • Osaka
DAG 15 • Osaka - Amsterdam
Geisha straatje, Kyoto
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