
tuinen en cultuur
THEMA REIS C, 20 DAGEN

Route: Tokyo - Kanazawa - Kyoto - Nara - Matsue - Okayama - Naoshima - Takamatsu - Awaji Island - Kyoto

ALTERNATIEF • Tokyo Dynamic Tour, zie pag. 42.

DAG 4 • U reist per trein naar Kanazawa waar u een bezoek
kunt brengen aan Kenrokuen Garden, één van de drie beroemd-
ste landschapsparken van Japan.Verder zijn de oude samoerai-
wijk en het voormalige Geisha district erg de moeite waard.

TIP: Hier kunt u in één van onze twee topklasse ryokan over-
nachten, die beroemd zijn om hun maaltijden.

DAG 5 • Vrij programma in Kanazawa.

DAG 6 • Per trein naar Eiheiji voor een bezoek aan het Zen-
klooster. Tegen de avond per trein naar Kyoto.

DAG 7 • ‘s Ochtends excursie door Kyoto, dat meer dan dui-
zend jaar de keizerlijke hoofdstad van Japan was. U bezichtigt
Nijo Castle, eens het familiepaleis van de Tokugawa Shogun, de
feodale heersers over Japan. Nijo Castle is vooral bekend om
zijn uiterst decoratieve interieurs en de “Nachtegaal” vloer, die
piept als u erover loopt, een vroeg alarmsysteem tegen insluipers.
Verder bezoekt u het Gouden Paviljoen (Kinkakuji) met een
prachtige tuin en het Oude Keizerlijke Paleis, dat eveneens een
heel mooie tuin heeft. Het Oude Keizerlijke Paleis kan alleen
met toestemming bezocht worden en is mede daardoor één van
de mooiste en vredigste plekjes van Kyoto. (Op zaterdag, zon-
dag en Nationale feestdagen is dit gesloten, u gaat dan naar de
Higashi Honganji Tempel dichtbij het station van Kyoto). Lunch
in het Kyoto Handicraft Center, waar de traditionele kunsten
en ambachten (houtsnijkunst, zwart-wit schilderen, calligrafie,
Kimono’s vervaardigen etc.) in praktijk worden gebracht en
waar kunst, prachtige geschilderde schermen, kunstnijverheid
en kimono’s te koop zijn naast allerlei andere souvenirs.

DAG 8 • De schatten van Nara.
Middagexcursie naar Nara met bezoek aan Todaiji Tempel met
zijn gigantische Boeddha, de rode Kasuga schrijn met 3000
lantaarns en het Hertenpark. De herten in dit park lusten graag
stroopwafels (daar te koop) en bedanken u daarvoor door 3x
met hun hoofd te buigen! Aan het eind van de dag terug naar
Kyoto waar u weer overnacht.

DAG 9 • ‘s Ochtends vrij. ‘s Middags excursie door Kyoto. U
bezoekt de Heian Schrijn, de Sanjusangendo Tempel met zijn
imponerende aantal van 1001 Boeddhabeelden en de Kiyomizu
Tempel, gekenmerkt door de hoge houten veranda (50 m. hoog).
Het smalle weggetje naar de Kiyomizu Tempel is bezaaid met
kunstnijverheid- en souvenirwinkeltjes.

DAG 10 • Bezoek aan de Katsura Imperial Villa of aan Shuga-
kuin keizerlijke Villa met zijn schitterende vijvertuin of bezoek
aan de Mostempel (Saihoji, in de volksmond Kokedera, Mos-
tempel). De tuinen van de Shugakuin Villa en van de Mostem-
pel behoren tot de beroemdste tuinen van Kyoto. (Zie voorbe-
houd hierboven). De rest van de dag is vrij om naar eigen wens
te besteden of een facultatieve excursie te maken. U krijgt van
Tozai een kaart van Kyoto mee die u meevoert langs vele tuinen
en bezienswaardigheden van Kyoto.

‘s Avonds culturele excursie “Kyoto Special Night”, incl. diner.
Japans diner en theeceremonie in een traditionele Japanse her-
berg Daarna bezoek aan Kyoto’s Culturele Centrum “Gion Cor-
ner” voor demonstratie van traditionele Japanse kunsten (o.a.
dans, bloemschikken, verdedigingssporten e.d.).

DAG 11 EN 12 • Kyoto - Matsue
Per trein naar het pittoresk tussen een meer en een lagune ge-
legen Matsue, dat vanwege het vele water bekend staat als ‘het
Venetië van Japan’. Zeer de moeite waard zijn Matsue Castle,
de oude samoerai-huizen 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. U kunt Matsue verder verkennen of
bezoek bijv. het Adachi Museum of Art and Gardens dat
een fantastische collectie moderne Japanse kunst biedt te mid-
den van prachtig aangelegde tuinen (30 min. per trein v/a Mat-
sue. Er gaat ook een gratis shuttlebusje vanaf Yasugi station en
vanaf Yonago Station). Ga zeker ook naar de oudste en heilig-
ste Shinto-schrijnen van Japan, de “lzumo-Taisha” die vlakbij
Matsue liggen (plm. 40 minuten per trein). Japanners zeggen
dat dit oudste heiligdom van Japan de woonplaats van de god
Okuninushi no Mikoto, de god van het huwelijk, is. Het pad naar
de tempel is omzoomd met een haag van pijnbomen. Ook de
moeite waard zijn het Tiffany Garden Museum, het Meimei-an
teahouse en de mooie kust en de duinen (richting Tottori).

DAG 13 EN 14 • Matsue - Okayama
Met de trein naar Okayama. Bezoek de beroemde Korakuen
garden, of maak een excursie naar het oude Witte stadje in
Kurashiki, 20 minuten met de trein vanaf Okayama, een Wijk
met oude huizen met witte muren, prachtig nostalgisch.

DAG 15 EN 16 • Okayama-Naoshima
U reist per trein naar Uno en vervolgens per boot door naar het
‘kunsteiland’ Naoshima met haar talrijke galeries en het Museum
of Contemporary Art, gebouwd door één van Japans beroemd-
ste architecten, Ando Tadao. Naoshima is een prachtig eiland.
Behalve veel kunst en architectuur vindt u hier ook een mooi
lang strand. Neemt u uw badpak mee als u van zwemmen
houdt. U kunt hier overnachten in het comfortabele hotel aan
het strand of in het museumhotel “Benesse House” met uitzicht
op de Japanse binnenzee.

DAG 17 EN 18 • U neemt de ferry van Naoshima naar Taka-
matsu op Shikoku (ca. 50 min.) door de prachtige Japanse bin-
nenzee. Bezoek zeker het beroemde Ritsurin Park, één van de
drie beroemdste landschapstuinen van Japan.
In het nabijgelegen Kotohira ligt hoog in de bergen het befaam-
de Shinto Schrijnencomplex Konpira. U kunt zich in een draag-
stoel de 800 treden tot de hoofdschrijn naar boven laten dragen
zoals vroeger gebeurde. Nog eens 500 treden omhoog vindt u
de ‘Inner Shrine’.

DAG 19 • U verlaat Takamatsu en reist per bus naar Awaji
Island; bezoekt u zeker de Watertempel ontworpen door
Tadao Ando. Overnachting in het Awaji hotel, eveneens ont-
worpen door Ando Tadao.

DAG 20 • Per bus of ferry Awaji Island - Osaka Kansai Air-
port en terugvlucht naar Nederland.

Verlengen of terug naar Kyoto mogelijk.

Hoogtepunten:
De 3* beroemdste landschapsparken van Japan zijn in deze reis
opgenomen.
Tokyo: Hama Rikyu tuin
Kanazawa: Kenrokuen Garden*
Kyoto: Tempeltuinen, Oude keizerlijke paleis en één

speciale tuin (Katsura Villa, Shugakuin keizerlijke
tuin of Mostempel)

Nara: Nara-park, tempeltuinen
Matsue: Adachi Museum of Art and Gardens
Okayama: Korakuen Garden*
Naoshima: Benesse House Museum, incl. beeldentuin,

Tadao Ando
Takamatsu: Ritsurin Garden*
Awaji Island: Watertempel van Tadao Ando

Algemeen:
In Kyoto hebben wij exclusief voor u een bijzonder bezoek gere-
geld aan de Mostempel Kokedera, Katsura Imperial Villa of Shu-
gakuin Keizerlijke Villa (zie dag 10). Op dag 7 is de Kyoto Mor-
ning tour gereserveerd die het Oude Keizerlijke Paleis “Gossho”
aandoet. Hiervoor is speciale toestemming verkregen, want
Kyoto Gossho kan niet zomaar bezocht worden. Op zaterdag,
zondag en Nationale feestdagen is dit gesloten, u gaat dan naar
de Higashi Honganji Tempel met zijn 1000 Boeddha beelden.

Voorbehoud:
Voor de Mostempel is toestemming nodig van de autoriteiten
van de tempel; voor de Shugakuin Keizerlijke Villa en Katsura
Imperial Villa van de Keizerlijke Hofhouding. De data en tijden
kunnen pas definitief opgegeven worden na ontvangst van
deze bevestiging. Dit horen wij pas kort voor vertrek. Toestem-
ming wordt vrijwel altijd gegeven, maar garanderen kunnen wij
het helaas niet.

DAG 1 • Vertrek uit Amsterdam.

DAG 2 • Aankomst op Narita Airport en per Airportbus naar
uw hotel in Tokyo.

DAG 3 • Suggestie: Bezoek Hama Rikyu Garden, Edo Tokyo
Museum,Tokyo National Museum in Ueno. Zoekt u iets roman-
tisch? Ga Tokyo Tower ‘s avonds bezoeken. Tot 21.00 uur kunt
u naar boven en ziet u een sprookjesachtig uitzicht over de stad.
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• Vertrek dagelijks mogelijk

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

• Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50
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Verlengingsuggestie:
Iya onsen op Shikoku, een van de laatste verborgen
plekjes in Japan. Of ga naar Kinosaki Spa of Amano-
hashidate ten Noorden van Kyoto.

Hama Rikyu, Tokyo

Kyoto

Adachi Museum of Art and Gardens
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