
DAG 5 • Tokyo, suggestie elektronica paradijs Akihabara

DAG 6 • naar Nikko, ga naar Toshogu schrijn, boven in ber-
gen Lake Chuzenji

DAG 7 • Nikko, ga naar Edomura-themapark waar je samoe-
rai kunt zien en jezelf kunt verkleden als een samoerai

DAG 8 • Hakone / Mt Fuji, ga naar Lake Ashi, berg beklim-
men, wandelen

DAG 9 • Hakone / Mt Fuji, neem een kabelbaantocht over
de hete bronnen heen

DAG 10 • naar Kyoto, bezoek allerlei tempels, paleizen, tui-
nen zoals Nijo Kasteel, Gouden Paviljoen en Ryoanji Tempel
met z'n Zentuin

DAG 11 • Kyoto

DAG 12 • Kyoto, maak uitstapje naar Nara

DAG 13 • Kyoto, (Tip: bezoek Kiyomizu Tempel, Yasaka
Schrijn, Gion oude geishawijk)

DAG 14 • Kyoto

DAG 15 • naar Hiroshima, ga ook even naar het mooie
eiland Miyajima, bezoek de schrijn en neem de kabelbaan
naar Mt Misen voor prachtig utizicht over de Inland Sea

DAG 16 • Hiroshima

DAG 17 • naar Nagasaki, suggestie bezoek Glover Mansion
en natuurlijk de oude Handelspost Deshima waar onze voorva-
deren bijna 400 jaar vertoefden! Het is weer in oude glorie her-
steld met gebouwen als in de 17e eeuw.

DAG 18 • Nagasaki, tip bezoek Suwa Schrijn, Mt Inasa met
fantastisch uitzicht over de baai van Nagasaki

DAG 1 • vertrek Amsterdam

DAG 2 • aankomst Tokyo

DAG 3 • Tokyo, suggestie bezoek Meiji Schrijn of Asakusa
Kannon tempel

DAG 4 • Tokyo, suggestie: ga naar Harajuku “Young
scène”, Shibuya fashionstreet en Daikanyama

DAG 19 • naar Fukuoka, leuke stad, mooi strand, bezoek
Daizaifu tempeldistrict

DAG 20 • Fukuoka - Osaka avond als je uit Osaka terug-
vliegt, overn. Osaka

DAG 21 • Osaka - Amsterdam (of afhankelijk van lucht-
vaartmaatschappij vanaf Fukuoka)

Verlenging mogelijk.
Geld over? Boek af en toe een excursie om al het moois te zien.
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DAG 10 • Hakone - Nagoya - Takayama

DAG 11 • Takayama, bezoek Hisa Folk Museum, waar oude
boerderijen zijn nagebouwde of slenter in de mooiste straat
van Takayama "Sanmachi" met z'n oude houten huizen en
bekijk de praalwagens van Takayama Festival in het Yatai
Kaikan museum.

DAG 12 • bus naar Kanazawa via Alpenroute

DAG 13 • Kanazawa, bezoek dorpachtige landschapstuin
Kenrokuen tuin en de oude geisha wijk

DAG 14 • Kanazawa - Fukui, overnachting in hotel.

DAG 15 • Hier kunt u overdag de "Eiheiji" Zentempel be-
zoeken. In de late namiddag naar Kyoto.

DAG 15 T/M 26 • is dag 10 t/m 21 van de Bimbonin B reis.

Geld over? Boek af en toe een excursie om al het moois te zien.
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Bimbonin B 21 dagen

Route: Tokyo - Nikko - Hakone - Kyoto - Hiroshima -
Nagasaki - Fukuoka

• Vertrek dagelijks mogelijk

• Met een railpass van 21 dagen door Japan
trekken met verblijf in low budget hotels,
minshuku en ryokan.

• Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50
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Bimbonin C 26 dagen

Route: Tokyo - Nikko - Hakone - Takayama -
Kanazawa - Kyoto - Hiroshima - Nagasaki - Fukuoka

• Vertrek dagelijks mogelijk

• U reist met een Japan Railpass van 21 dagen

• Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50

Bouw vanaf dag 10 van Bimbonin route B in:
2 overn. Takayama en 2 in Kanazawa.

Verlengingssuggesties
Kamikochi: In de zomer is vanuit Takayama een uit-
stapje (van min. 2 dagen) naar Kamikochi, midden in
de Japanse Alpen een aanrader. Het is er heerlijk koel
en er zijn fantastische wandelroutes. De hotels zijn er
vrij duur, maar als je het niet erg vindt om in een mooie
slaapzaal (kamers met 4 bedden of kamers met 10
bedden, naar sekse gescheiden) te slapen, kan het vrij
goedkoop.

Tip 2. Noto schiereiland
Vanaf Kanazawa bezoek Noto-schiereiland.
3 dagen autohuur, want openbaar vervoer is hier nau-
welijks. Prachtige, ongerepte natuur, woeste kliffen,
terrasvormige rijstvelden, kleine dorpjes.

Tip 3.
Plak na Kyoto of Osaka  een verblijf van 2 nachten in
een Zenklooster op Mt Koya aan je reis. (pagina 40)
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