
kersenbloesem } en cultuurherfsttinten

DAG 1 • Vertrek uit Amsterdam.

DAG 2 • Aankomst op Osaka Airport, transfer naar Kyoto.

DAG 3 • In de ochtend raden we een wandeling aan over het
Filosofenpad met zijn prachtige Sakura in de lente en zijn beto-
verende Herfsttinten in het najaar. In de middag een begeleide
excursie Kyoto met bezoek Heian Schrijn, een magnifiek bouw-
werk dat sterk is beïnvloed door de Chinese architectuur; de
Sanjusangendo tempel met zijn imponerende aantal van 1001
Boeddhabeelden en de Kiyomizu Tempel, gekenmerkt door de
50 m. hoge houten veranda. Het smalle weggetje naar de Kiyo-
mizudera is bezaaid met kunstnijverheid- en souvenirwinkeltjes.
U vindt hier ook prachtig aardewerk.

DAG 4 • Middagexcursie Nara, de eerste hoofdstad van Japan
(710-784). De Todaiji tempel, uit de 8e eeuw, omvat o.a. de
grootste uit hout opgetrokken structuur ter wereld en een
kolossaal Boeddhabeeld. De opvallend vermiljoen-kleurige
Kasuga Shinto schrijn is een prachtig voorbeeld van de Japanse
architectuur uit het midden van de 8e eeuw. Bezoek aan het
Nara National Museum.Aangezien Nara het einde van de Zijde-
route was werden hier vele kunstschatten verzameld. Terug
naar Kyoto

DAG 5 • Per trein naar Arashiyama, bezichtig hier de Tenryuji
Zentempel, beroemd om zijn prachtige kersenbloesems en zijn
felrode esdoorns in de herfst. Deze tempel heeft 1 van de mooi-
ste tuinen van Japan.
Vervolgens Torokko trein naar Kameoka (20 min.) door een
schitterend landschap vol met Kersenbomen en esdoorns; terug
per boot over de Hozu rivier die in het spectaculaire, idyllische
dal tussen de bergen stroomt, terug naar Arashiyama, (2 uur).
De Kersenbloesem bloeit hier begin april en de herfsttinten in
Arashiyama zijn in de 2e helft van november op hun mooist.
Overnachting in ryokan aan de rivier.

DAG 6 • Vrij. Suggestie bezoek het bamboebos en de prachtige
oude huizen in Sagano, te voet bereikbaar in ca. 20-30 minuten.

DAG 7 EN 8 • Per trein naar Kyoto Station.Vandaar naar Mt
Yoshino in de bergen ten zuiden van Kyoto, een bergdorp met
de mooiste Sakura en de spectaculairste rode herfstkleuren van
heel Japan. Overnachting in een schitterende ryokan, dat vroeger
een tempel was. Relaxend in het buiten-hotspringbad (roten-
buro) van uw ryokan geniet u van het kijken naar de kersen-
bloesems (in de lente) en naar de herfstkleuren (eind okt-nov).

DAG 9 • Ochtend- of middagdagexcursie naar Miho Muse-
um. (architect Pei) nabij Shigaraki. Indien u voor autohuur hebt
gekozen is er in de middag tijd om het pottenbakkersdorp Shi-
garaki te bekijken. Tegen de avond terug naar Kyoto

DAG 10 • Bezoek aan een speciale tuin in Kyoto. (afhankelijk
van de toestemming is dat Katsura Imperial Village, de tuin van
de Mostempel of de Shugakuin keizerlijke tuin), ‘s Avonds thee-
ceremonie, diner en voorstelling traditionele kunsten in Gion.

DAG 11 • Naar Kyoto - Takao, tempelbergdorp ten Noorden
van Kyoto. Ook Takao staat bekend om zijn mooie kersenbloe-
sems en betoverende herfstkleuren. Bezichtiging tempels en
overnachting in een mooie ryokan aan de rivier.
Vele restaurants hebben hier terrassen over de rivier gebouwd
waar het heerlijk is om te eten.
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DAG 12 • Wandelen langs de oude routes in dit prachtige
natuurgebied. Tegen de avond terug naar Kyoto.

DAG 13 EN 14 • Vrij in Kyoto, suggestie: bezoek Kurama en
Kibune, dorpjes net buiten Kyoto, ook zeer beroemd om hun
prachtige bomen in de bloesemtijd en hun rode herfsttinten in
het najaar.
Of ga in Kyoto zelf het mooie Maruyama park, Kiyomizu tempel
en andere tempels die prachtig verlicht zijn, om de laatste bloe-
sems of Herfstkleuren te zien. Halverwege de route naar Kura-
ma kunt u per kabelbaan naar het Zen kloostercomplex op Mt
Hiei. Ook hier zijn de Kersenbloesems en herfstkleuren prachtig

DAG 15 • Einde van de reis. Transfer naar Osaka Kansai air-
port per airportbus of indien u wilt verlengen dan nemen we
hier afscheid.

Sakura-Kersenbloesems, hoogtepunt:
Kyoto: eind maart- begin april
Yoshino: begin-mid april

Herfsttinten, hoogtepunt:
Yoshino: 1e helft november
Kyoto: 2e helft nov.- begin dec.

De mooiste vuurrode herfsttinten in Kyoto zijn te vinden in
Kyoto zelf bij de meeste tempels, die schitterende tuinen heb-
ben, in Maruyama park en aan het Philosophers Path in Kyoto-
stad en in de bergdorpen meteen rondom Kyoto: Arashiyama,
Kurama, Kibune en Takao.

THEMA REIS D, 15 DAGEN
Osaka - Kyoto - Nara - Arashiyama - Mt. Yoshino - Miho Museum (Shigaraki) - Kyoto - Takao - Kyoto

Kyoto Shigaraki / Miho Museum

NaraOsaka 
Kansai Airport

Kurashiki Naoshima Island

Takamatsu
Iya

Okayama
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Mt. Koya

Tokyo
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Nagoya

Kersenbloesem en cultuur Tour
Beste reistijd: van 20 maart - ca. 10 april. (Verlenging mogelijk)

Herfsttinten en cultuur
Beste reistijd van eind oktober - begin dec. (Verlenging mogelijk)

Wilt u deze reis buiten het Kersenbloesem- of Herfsttinten-
seizoen maken? Dat kan uiteraard! In elke maand zijn er prach-
tige bloemen en planten te zien, o.a. in mei de azalea’s, in juni
de irissen en in oktober de chrysanten.

• Beide reizen met verblijf in 3-5 sterren hotels
en 1e klas ryokan.

• Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50

Kyoto

Kibune, Kyoto

Takao, Kyoto

Kyoto

Kyoto

Verlenging mogelijk, met bijvoorbeeld:
Kyoto - Kurashiki - Naoshima - Takamatsu - Osaka

Kurashiki nabij Okayama heeft een mooi, oud wit
stadsdeel. Naoshima-eiland heeft musea, cultuur en
een schitterend hotel met een fabuleus uitzicht over de
Binnenzee. Takamatsu is beroemd om het Ritsurin Park
waar de herfstkleuren ook zeer de moeite waard zijn.

Een eventueel schema zou er als volgt kunnen uit zien:
DAG 15 • Kyoto - Kurashiki, oude witte buurt.

DAG 16 • Naoshima

DAG 17 • Naoshima

DAG 18 • ferry Naoshima - Takamatsu (Shikoku)

DAG 19 • Takamatsu en Yashima, hooggelegen
tempelgebied met prachtig uitzicht over Takamatsu

DAG 20 • Van Takamatsu over de spectaculaire grote
Seto-Ohashi-brug naar Osaka

DAG 21 • Terugvlucht Osaka - Amsterdam
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