
Facultatieve Excursies
Vertrekdagen, kosten, min. aantal deelnemers: zie inlegvel.

De inhoud en tijd van de excursies kunnen gewijzigd worden, zie inlegvel voor laatste wijzigingen.

A100
DYNAMIC TOKYO, INCL. LUNCH 
Bezoek Tokyo Tower voor een spectaculair uitzicht over Tokyo.
Vervolgens woont u een theeceremonie bij in de Happoën Gar-
den, een traditionele Japanse villa met een prachtige tuin. Na
een korte stop op het Plein van het Keizerlijke Paleis barbecue-
lunch in het Chinzanso Garden restaurant. Vervolgens rijdt u
langs de Diet (het parlementsgebouw) naar de Sumida-rivier
voor een schitterende boottocht door de baai van Tokyo en
onder Tokyo’s prachtige bruggen door. De boottocht eindigt in
Asakusa waar u de Asakusa Kannon Tempel bezoekt in het oude
Tokyo met zijn leuke winkeltjes vol met kunst, kunstnijverheid
en souvenirs. Via de Ginza, Tokyo’s meest exclusieve winkel- en
uitgaansdistrict, wordt u naar uw hotel teruggebracht.

A210
TOKYO SEASIDE MIDDAGTOUR
Boottocht naar Odaiba, bezoek Nationaal museum van tech-
niek en innovatie, boeiend voor jong en Oud.

A220
DOWNTOWN OUD TOKYO “YANAKA”
Wandelexcursie
Eerst bezoek aan het wereldberoemde Tokyo National Museum
in Ueno en daarna naar één van de mooiste oude districten van
het oude Tokyo “Yanaka” rondom Nippori en Ueno in het
Noordoosten van Tokyo. Deze excursie gaat per metro en te
voet.Aan het eind van de excursie gaat u op eigen houtje terug
naar uw hotel.

A250
TOKYO, MODERNE ARCHITECTUUR IN ROPPONGI 
(excursie grotendeels te voet)
Bezoek Tokyo Midtown gebouwencomplex (waarin o.a. Sun-
tory Art museum, Ritz Carlton hotel en vele prachtige winkels),
National Art Centre en Roppongi Hills observatory.

A320
TOKYO OCHTENDTOUR INCL. LUNCH CRUISE
(op boot symphonic)
Vanaf Hamamatsucho busstation langs Odaiba naar Edo Muse-
um (Tokyo oud en nieuw), bezoek Tsukiji vismarkt, Hamarikyu
Park en lunchcruise door de baai van Tokyo.

A500
TOKYO AVONDTOUR, INCL. DINER MET GEISHA-
VOORSTELLING, (MUKOJIMA GEISHA TOUR)
In het traditionele restaurant Mukojima Japans diner terwijl pro-
fessionele geisha voor u dansen en zingen. Nette kleding vereist.

A560
YAKATABUNE DINNER CRUISE TOKYO 
(AVONDCRUISE, INCL. DRANKJES)
Varen op een nostalgische boot en diner in de haven van Tokyo.
U zit op Japanse kussens, er zijn geen stoelen aan boord!

42

EXCURSIES IN TOKYO

AO10
TOKYO OCHTENDEXCURSIE
Bezoek Tokyo Tower voor een spectaculair uitzicht over Tokyo;
Bustocht langs het plein voor het Keizerlijke Paleis en door de
elektronicawijk Akihabara; bezoek aan Asakusa Kannon
Tempel in de oude wijk Asakusa; bustocht over de Ginza, de
levendigste en meest exclusieve winkelstraat van Tokyo;
demonstratie van de parelcultuur in de Tasaki Pearl Galerie.

A020
TOKYO MIDDAGEXCURSIE
U bezoekt het Seaside-top Observatorium op de 40e verdieping
van het World Trade Center gebouw, dat u een schitterend
panorama biedt over Tokyo. Boottocht over de Sumida-rivier,
van oudsher de levensader van Tokyo. Daarvandaan bezoekt u
de oudste tempel van Tokyo, de beroemde Asakusa Kannon
Tempel in Asakusa, een typische oude volkswijk van Tokyo. De
toegangsweg naar de tempel wordt aan weerszijden geflan-
keerd door talloze winkeltjes met kunstnijverheid, lekkernijen
en souvenirs. Vervolgens maakt u een busrit langs het plein
voor het Keizerlijk Paleis en over de Ginza, Tokyo’s beroemdste
winkel- en uitgaansdistrict.

A070
PANORAMIC TOKYO TOUR, INCL. LUNCH
Excursie waarbij u zowel Meiji Schrijn als Asakusa Kannon tem-
pel bezoekt, eerst gaat u naar de beroemde houten Meiji
Schrijn, de grootse houten schrijn van Japan met zijn prachtige
park; bustocht langs de Oostelijke tuin van het Keizerlijk paleis
of het plein voor het Keizerlijk Paleis; Asakusa Kannon Tempel
in de oude wijk van Tokyo met zijn leuke winkeltjes vol kunst,
kunstnijverheid en souvenirs; lunch in een lokaal restaurant,
boottocht door de baai van Tokyo en busrit langs de Ginza,
Tokyo’s meest exclusieve winkel- en uitgaansdistrict.

A080
EDO- TOKYO DAGEXCURSIE
Bezoek Shiodome nieuw gebied (één van de drie grote zaken-
districten van Tokyo) en naburige prachtige Hama Rikyu Park,
vroeger bezit van de Tokugawa shogun; daarna per metro naar
de beroemde Tokyo Vismarkt in Tsukiji; lunch (voor eigen reke-
ning) in één van Tsukiji’s restaurants; Hier vindt u de beste,
meest verse en goedkoopste sushi van Tokyo. Naast sushi vindt
u hier nog veel meer heerlijk vers eten. Daarna per metro naar
Edo Tokyo Museum waar u de geschiedenis van Tokyo (oude
naam Edo) vanaf 1590 uitgebeeld kunt zien. Fascinerend! Aan
het eind van de dag via Odaiba, het nieuwe Tokyo en de Rain-
bow Brug terug naar uw hotel.

F550
SUMO TOUR
Met gids per metro naar het Sumo stadion, Kokugikan. Bezoek
aan het Sumo museum waarna u een spectaculaire sumowed-
strijd meemaakt (plaatsen B- klasse, 1e verdieping = 2e verdie-
ping in het Japans). Een mooie brochure over sumo en een FM
huur- radio met commentaar in het Engels zijn inclusief. U gaat
na afloop op eigen gelegenheid terug naar uw hotel.

Wilt u na de tour dineren als een sumoworstelaar? Kies dan
F550 Sumo Tour gevolgd door Chanko nabe-diner.

A160
TOKYO NIGHTLIFE, INCL. DINER
U begint met een traditioneel Japans diner: Sukiyaki, Tempura
of Sashimi. Daarna bustocht langs het nieuwe Tokyo in Odai-
ba (o.a. Fuji TV Building), de prachtig verlichte Rainbow bridge
en vervolgens naar Roppongi Hills om vanaf 250 m. hoog een
spectaculair uitzicht over de stad te aanschouwen. In dit gebouw
bevinden zich ook design winkels, het museum voor moderne
kunst en een Japanse tuin.

F600
MIDDAGEXCURSIE NAAR HET GHIBLI MUSEUM
VOOR ANIMATIE.
Met gids per lokale trein in ca. 1 uur naar Mitaka in West-Tokyo.
Vandaar per bus verder. Daar bevindt zich het Ghibli museum
dat opgezet is door Japans beroemdste regisseur van animatie-
films: Hayao Miyazaki. Hij is de maker van o.a. “Spirited Away”,
“Princess Mononoke” en “My Neighbour Totoro”. Het gebouw
is opgezet als een doolhof. “Let’s lose our way, together” is dan
ook het concept van dit museum.
Na het bezoek aan het museum gaat u per bus naar Kichijoji,
het grootste winkelcentrum van west-Tokyo. Hierna per trein
terug naar Tokyo Station (ca 1 uur); op eigen gelegenheid terug
naar uw hotel.

TYO-O-CUL 120 
MIDDAGCURSUS CULTUUR
Bestaande uit 3 lessen Ikebana-bloemschikken, Theeceremonie
en hoe een kimono te dragen in Sogetsu Kaikan

TYO-O-CUL 220
SUSHI MAKEN (CA. 09.00-13.30 UUR)
Ochtendcursus sushi maken op de beroemde Tsukiji vismarkt in
Tokyo. Bezichtiging Tsukiji vismarkt, daarna sushi maken en op-
eten, een unieke ervaring.

TYO-O-CUL 300 
REALITY MIDDAGCURSUS 
NINJA OF SAMOERAI WORDEN
Mini cursus inclusief het dragen van ninja-vechter of samoerai
kleding. Ook wordt uitleg over de wapens en de levenswijze
van de Ninja en samoerai uitgelegd.

TYO-O-A590 
OTAKU MIDDAGTOUR IN AKIHABARA.
Anime-fan? Neem deel aan deze unieke excursie met bezoek
Kotobukiya,Tsukumo robot Kingdom,Maid Café Pinafore,Tokyo
Anime centrum en Electric town Akihabara, dit alles te voet.
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