
Kyoto, Inland sea, Miyajima, 
Kyushu en Shikoku

DAG 7 • Van Miyajima reist u via Fukuoka (Hakata)
naar Nagasaki. Nagasaki is een stad van bijna een half mil-
joen inwoners en is vooral bekend geworden als de tweede
stad ter wereld waar een atoombom op werd afgeworpen.
Daarnaast kent Nagasaki echter ook een rijke oudere geschie-
denis. Zo was het voor Japan het venster op het westen gedu-
rende isolatieperiode van Japan (tot 1868). De enige westerlin-
gen die het werd toegestaan om handel te drijven met Japan
waren de Nederlanders. Vanaf de zeventiende eeuw hadden zij
een handelspost op het kunstmatige eilandje Deshima voor de
kust van Nagasaki. Deshima is weer helemaal opgebouwd
zoals het vroeger was. Zeer de moeite waard is ook Glover Gar-
den, huis met prachtige tuin uit het midden van de 19e eeuw
van de Schot Thomas Glover.Verder het Museum of History and
Culture (v/h Ijinkan). Natuurlijk loopt u ook over de Oranda-
zaka (Nederlandse helling). Nederlandse invloeden kunt u ook
zien tijdens het Okunchi festival, van 7 tot 9 oktober.
Verder zijn Suwa schrijn en Mt Inasa de moeite waard om te
bezoeken.

DAG 8 • Nagasaki, bezoek oude Handelsports Deshima,
Suwa Schrijn, Mt Inasa

DAG 9 • Nagasaki - Kurokawa onsen, van Nagasaki reist u
via Kumamoto en Aso naar het prachtige hotspring bergdorp
Kurokawa onsen, midden in het Aso-Kuju National Park. Uw
ryokan heeft fraaie binnen – en buiten hotspringbaden, maar
een leuke manier om van andere hotsprings te genieten is om
via de receptie van uw ryokan een hetebronnen pas voor
bezoek aan 3 verschillende hotspringbaden in het dorp te
kopen. Uiteraard kunt u ook buiten het dorp gaan wandelen in
het bergachtige Aso-Kuju National Park.

Aanrader
Autohuur dag 9 t/m 17 (de auto gaat mee op de boot naar
Shikoku!, zie uitleg op pag. 3)

DAG 10 • Kurokawa onsen / Aso gebied, en dagtrip naar de
krater van Mt Aso is de moeite waard.

DAG 11 • Kurokawa onsen- Yufuin of Beppu, relaxen in
allerlei soorten hete bronnenbaden, modderbaden of gewoon
wandelen.

DAG 12 • U verlaat Kyushu eiland per ferry naar Shikoku
(vanaf Beppu of een andere plaats op de oostkust van Kyushu).

DAG 13 • Uchiko, dorpje met prachtige oude huizen Kabuki
theater, Ishidatami: na theater of bezoek als u hier mee een
huurauto bent gekomen het afgelegen dorpje Ishidatami, een
prachtig oud dorpje met rijstvelden en schitterende natuur.
Er rijdt slechts 1 bus per dag, dus autohuur is hier een must.
Wilt u hier overnachten in een mooie oude Japanse boerderij?
Geeft u het dan op bij boeking, dan nemen wij het in uw
schema op.

DAG 14 • Uchiko - Iya Vallei, het Japan van weleer, zoals
nostalgisch omschreven in het boek ‘Lost Japan’ van Alex Kerr.
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DAG 15 • Iya Vallei en Oboke en Kazurabashi
Hier kunt u ontspannen in een van de 3 nog verborgen plekjes
van Japan, het Iya gebied, uw ryokanhotel is gelegen aan een
rivier midden tussen steile bergen, waar u de hotspring via een
privé kabelbaantje bereikt. Tot 20 jaar geleden was dit nog
onbereikbaar gebied, prachtig omschreven in Alex Kerr's "Lost
Japan".
U gaat er per trein of als u meer vrijheid wilt hebben, per huur-
auto heen. Hebt u een auto, ga dan zeker een dagje naar Mt
Tsurugi, niet ver van Iya, 1 van de hoogste bergen van Japan en
schitterend om in te wandelen. Met openbaar vervoer is dit
helaas niet mogelijk.
Onderweg kunt u de touwbruggen (Kazurabashi) zien die vroe-
ger gebruikt werden om de rivier over te steken. Ook de Buke-
yashiki (oude samoerai huizen) van de in de 11e eeuw hier-
naartoe gevlucht Taira -families zijn het bekijken waard.
Een korte boottocht over de rivier in de Oboke kloof behoort
ook tot de mogelijkheden.

DAG 16 • U verlaat de Iya vallei en bezoekt de hooggelegen
Konpira Schrijn in Kotohira. U kunt naar boven lopen over de
ontelbare treden of u tegen betaling laten dragen in een palan-
quin om de 850 trappen te omzeilen. In de middag reist u ver-
der naar Takamatsu, een mooie stad, prachtig gelegen aan de
Japanse Binnenzee.

DAG 17 • Bezichtiging Ritsurin Park, een van de mooiste
landschapstuinen van Japan, in de  middag naar Naoshima
per ferry langs eilandjes van de prachtige Inland Sea van Japan.

DAG 18 • Naoshima, kunsteiland met bezoek Benesse Muse-
um (Tadao Ando) en Chichu art museum. Prachtig eiland met
utizicht over de Inalnd Sea. Naoshima heeft een prachtig zand-
strand.

DAG 19 • Naoshima per ferry naar vasteland, overnachting
Kurashiki, het witte oudhe stadje niet ver van Okayama

DAG 20 • Tegen de avond naar Osaka, overnachting aldaar

DAG 21 • Vertrek naar Nederland

MINSHUKU H, 19 DAGEN Route: Kyoto - Miyajima - Fukuoka - Nagasaki -
Kurokawa onsen - Yufuin/Beppu - Uchiko -Iya vallei - Takamatsu - Naoshima - Kurashiki - Osaka

DAG 1 • vertrek Nederland

DAG 2 • Aankomst op Osaka Kansai Airport. U reist meteen
door naar Kyoto.

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

DAG 4 • Verken Kyoto verder, bezoek b.v. de prachtige Kiyomizu
tempel, de Gion Geisha wijk of slenter langs het beroemde Filo-
sofenpad.

DAG 5 • U verlaat Kyoto en reist via Hiroshima naar 
Miyajima. U kunt de reis naar wens enkele uren onderbreken
in Hiroshima om het atoombommuseum en het Vredespark te
bezoeken.

DAG 6 • Verken Miyajima. Dit rustieke, charmante eiland
staat bekend als één van de drie mooiste landschapsgezichten
van Japan. Letterlijk vertaald betekent Miyajima "Tempelei-
land".Van verre ziet u de kleurrijke Itsukushima schrijn, waar-
van de bekende rode Torii-poort in zee staat. Overal dwalen
wilde herten en aapjes rond. Met de wandelkaart die u van
Tozai meekrijgt kunt u de mooiste plekjes op eigen gelegenheid
ontdekken. Op Miyajima vindt u bergen, tempels, schrijnen,
leuke dorpjes en schitterende parken. Vooral het Momijidani-
park, met zijn esdoorns -’Momiji’ in het Japans- die in de herfst
felrood kleuren, is prachtig. Erg leuk is om met de kabelbaan
helemaal naar boven te gaan. Onderweg hebt u een fabelach-
tig uitzicht over de Inland Sea. Boven kunt u verder lopen naar
de Misen schrijn en later te voet (of per kabelbaan) weer naar
beneden gaan. Op de westkant van het eiland ligt een mooi
lang zandstrand.
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• Vertrek dagelijks mogelijk

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

• Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50

Itsukushima schrijn, Miyajima

Uchiko

Ritsurin Park, Takamatsu

Naoshima
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