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DAG 1 • Vertrek Amsterdam

DAG 2 • Aankomst Osaka, per airportbus naar hotel in Kyoto
(kosten niet inclusief)

DAG 3 • Kyoto ochtendexcursie met bezoek Nijo Castle, Gou-
den Paviljoen en het oude keizerlijke paleis (op zat/zon feest-
dagen Higashi Honganji tempel) en Kyoto Handicraft Centre.

DAG 4 • Vrije dag. Bezoek de mooie Kiyomizu tempel, Maru-
yama Park of ga naar de prachtige dorpen rondom Kyoto met
hun mooie natuur  zoals Arashiyama, Kurama,Takao of Mt Hiei
(Zen centrum).

DAG 5 • Kyoto - Hiroshima - Miyajima. Bezoek de prachti-
ge schrijn waarvan de poort in zee staat of wandel rond op dit
schilderachtige eilandje. Neem de  kabelbaan naar boven voor
utizicht op de Inland Sea.

DAG 6 • Miyajima

DAG 7 • Miyajima - Beppu - Yufuin

Kyoto

Kinosaki

Osaka 

Kansai Airport

Matsue

Hiroshima

Nagasaki

Yufuin
Kurokawa onsen

Beppu

Kumamoto
Mt. Aso

Miyajima Island
Tsuwano

Fukuoka

Nagoya

Amanohashidate

• Vertrek dagelijks mogelijk

• Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of
ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe). Op
verzoek is helemaal westers verblijf ook mogelijk

• U reist per trein o.a. Shinkansen 
(met gereserveerde plaatsen)

• Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50

MINSHUKU F, 21 DAGEN Route: Kyoto - Hiroshima - Miyajima - Yufuin - 
Mt Aso/ Kurokawa - Kumamoto - Nagasaki - Tsuwano - Matsue - Kinosaki - Osaka

DAG 8 • Yufuin, prachtig hotspringplaatsje

Dag 9 • Van Yufuin vertrekt u naar Kurokawa Spa, een
schitterend bergdorp midden in het Aso-Kuju National Park.

DAG 10 • Relaxen in één van de vele hotspringbaden van
Kurokawa of wandel in het National Park. U kunt deze dag ook
eventueel gebruiken voor een bezoek aan de krater van Mt Aso.

DAG 11 • Van Kurokawa naar Aso, waar u de beroemde kra-
ter van Mt Aso kunt bezichtigen. Vanaf Aso station gaan regel-
matig bussen naar de krater (duur ca. 45 min.) Het laatste stuk-
je gaat per kabelbaan. Later op de dag gaat u per trein naar
Kumamoto. U kunt hier het zeventiende-eeuwse kasteel be-
wonderen. Ook een bezoek aan het fraai aangelegde Suizenji
Park is de moeite waard.

DAG 12 • Kumamoto - Nagasaki

DAG 13 • Nagasaki, bezoek de oude weer prachtig geres-
taureerde Handelspost Deshima waar de Hollanders 250 jaar
vertoefden , Glover Garden, Suwa Schrijn of ga per kabelbaan
maar Mt Inasa.

DAG 14 • Nagsaki-Hagi / Tsuwano (via Fukuoka)

DAG 15 • Tsuwano, een klein kasteelstadje. Midden door het
stadje stroomt de Tsuwanogawa-rivier. Veel bekijks trekken de
karpers in de vijvers en nauwe grachtjes. Bezienswaardig zijn
ook de tapijtknoperijen waar dit stadje om bekend staat. Ook
zijn er talloze andere kunstnijverheidproducten te koop in de
vele kleine winkeltjes.Verdere attracties in Tsuwano: de Inari-jinja
schrijn en de oude stoomtrein die tussen Tsuwano en Ogori rijdt.

DAG 16 • Tsuwano - Matsue

DAG 17 • Matsue, pittoresk tussen een meer en een lagune
gelegen en vanwege het vele water bekend staat als ‘het Venetië
van Japan’. Erg de moeite waard zijn Matsue Castle, de oude
samoerai-huizen in Matsue en het Museum van Lafcadio Hearn,
een Engelse schrijver van oude Japanse mythen en sagen die in
de 19e eeuw in Matsue woonde. Vele van zijn boeken zijn ver-
filmd. Hij is nog steeds erg populair in Japan onder zijn Japanse
naam Koizumi Yakumo. Even buiten Matsue (per trein in 30 min.)
ligt het Adachi Museum (o.a. moderne Japanse kunst en kera-
miek) met een prachtige Japanse tuin.

DAG 18 • Matsue- Kinosaki. Bijna alle toeristen lopen in
deze mooie onsenplaats in yukata over straat om verschillende
openbare onsen te bezoeken.

DAG 19 • Kinosaki

DAG 20 • Kinosaki - Osaka (of op verzoek Kyoto)

DAG 21 • Osaka - Amsterdam
Verlenging mogelijk
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Deze reis is op een paar verschillen na een combinatie
van minshuku D en E. (Kyoto is toegevoegd, Minshuku D
wordt andersom gemaakt en Minshuku E is iets ingekort)
Voor suggesties en details zie Minshuku D en E.

MINSHUKU F - LANG 23 dagen

verlenging van minshuku F met Amanohashidate, 1 van
de 3 mooiste landschapsgezichten van Japan
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• Vertrek dagelijks mogelijk

• U reist per trein o.a. Shinkansen 
(met gereserveerde plaatsen)

• Bagage-vooruitzend service, zie pag.

DAG 1-19 • als minshuku F

DAG 20 • Vanaf Kinosaki per trein, autohuur of met een
georganiseerde excursie via Tango schiereiland naar
Amanohashidate. Indien u de excursie (helaas alleen
met een Japans sprekende gids) kiest.
U verlaat Kinosaki (bagage gaat mee in de bus) en bezich-
tigt het zandmuseum, een ooievaarsbroedplaats (was uit-
gestorven in Japan, nu zijn er weer een paar), rit langs
schilderachtige kliffen en baaien van Tango schiereiland
en bezichtiging Ine, een prachtig vissersdorp op palen,
waar u een boottocht door de baai maakt en u enorme
roofvogels boven het water kunt zien cirkelen. U eindigt in
de “poort naar de hemel “ Amanohashidate waar u per
kabelbaan of stoeltjeslift de hoger gelegen berg bezoekt
en een schitterend uitzicht over de baai hebt.
Boek hier Top Ryokan in Amanohashidate.

DAG 21 • Amanohashidate, een van de 3 landschaps-
wonderen van Japan.

Bezoek de kleine tempel net voor de landtong. Loop daar-
na de landtong van ca. 3.5 km af. Deze is bezaaid met
pijnbomen en prachtige strandjes. (badpak niet vergeten,
zwemmen kan hier van eind april tot eind sept.). Of huur
een fiets en ga aan het einde van de landtong naar boven
met stoeltjeslift of bergtreintje voor een magnifiek uitzicht.
Japanners zeggen dat u zich voorover moet buigen en tus-
sen uw benen door moet kijken, u ziet dan de “weg naar
de hemel”. Wandel verder naar boven naar de tempel en
de pagode. Loop terug naar de haven en vaar met één van
de vele kleine boten terug naar Amanohashidate.
Neem de bus (plm. 1 uur, lokale bus) om Ine, het vissers-
dorp op palen, dat u ook heel kort tijdens de excursie hebt
kunnen zien, beter te kunnen bekijken. De excursiebus
mag niet in de nauwe straatjes komen, dus er is nog veel
te zien.

Aanrader
Autohuur dag 20 en 21 om Tango Schiereiland ten noorden
van Amanohashidate te kunnen zien. (zie uitleg op pag. 3)

DAG 22 • Van Amanohashidate naar Osaka (of Kyoto),
overnachting aldaar

DAG 23 • Terugreis naar Nederland vanaf Osaka.

Verlenging Kyoto / Osaka mogelijk.
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