Facultatieve Excursies
EXCURSIES IN KYOTO
N270
KYOTO OCHTENDEXCURSIE
U bezichtigt Nijo Castle, eens het familiepaleis van de Tokugawa
Shogun, de feodale heersers van Japan. Nijo Castle is beroemd om zijn fraaie interieurs en zijn piepende “Nachtegaal”
vloer, die in vroegere tijden moest waarschuwen voor insluipers.
Verder bezichtiging van het Gouden Paviljoen (Kinkakuji) en het
Oude Keizerlijke Paleis. In het Kyoto Handicraft Center kunt u
demonstraties van oude ambachten bekijken, zoals houtsnijkunst, zwart-wit schilderen (sumi-e), calligrafie, kimono’s vervaardigen. Uiteraard zijn al deze producten, naast andere souvenirs, hier te koop. N.B. Op zaterdag, zondag en Nationale
feestdagen is het Oude Keizerlijke Paleis gesloten, u gaat dan
naar de Higashi Honganji Tempel, dicht bij het station van Kyoto.

N240
WANDELEN IN SAGANO, ARASHIYAMA (west-kyoto)
Per lokale trein met gids naar Saga-Arashiyama station. Dit
pittoreske groene gebied was ooit de speeltuin van de aristocratie van Kyoto. Het is nog altijd een prachtig gebied om je uit
de stadse drukte terug te trekken. U bezoekt de Zentempel Tenryuji, wandelt door een van de 3 mooiste bamboebossen van
Japan naar Sagano en bezoekt daarna Jojakkoji Tempel. Vervolgens via de Togetsukyo bridge terug naar Saga-Arashiyama
Station. Per trein terug naar Kyoto station.
KYOTO-HOZU
BOOTTOCHT HOZU RIVER
Een van de leukste excursies voor jong en oud, die u zich nog
lang zult herinneren. Vanaf Kyoto Station per lokale trein en
daarna vanaf Arashiyama/ Saga station (in West Kyoto) met de
Torokko- toeristentrein door een schitterend berg- en rivierlandschap naar Kameoka op het platteland nabij Kyoto. De
tocht per trein duurt 20 minuten. Daarna terug naar Kyoto via
een opwindende maar ongevaarlijke 12 km lange boottocht
stroomafwaarts langs de stroomversnellingen van de Hozurivier, helemaal van Kameoka naar Arashiyama in West-Kyoto.
De boottocht duurt circa 1,5 - 2 uur. Deze leuke excursie is zo in
trek dat de Torokko trein zeer vroeg gereserveerd moet worden.
De Hozu River boottocht kan niet van tevoren gereserveerd
worden, maar in drukke tijden gaan er extra boten. U hoeft niet
avonturierlijk ingesteld te zijn; de stroomversnellingen zijn nergens gevaarlijk. Na terugkomst kunt u het mooie Arashiyama
(vooral de Tenryuji Zentempel en de Jojakkoji tempel zijn
prachtig) en het Sagano gebied met zijn mooie Bamboebossen
gaan bekijken Vanuit Arashiyama kunt u per bus in ca. 30 minuten terug naar het centrum van Kyoto. Per trein duurt het ca 15
minuten naar Kyoto Station.

KYO-TUIN 1
KATSURA VILLA, KYOTO
De oude Keizerlijke Villa, beroemd om zijn schitterende tuin en
traditionele architectuur.
KYO-TUIN 2
SHUGAKUIN IMPERIAL VILLA
Bezoek Shugakuin, Keizerlijke Villa, met zijn grote vijvertuin.
KYO-TUIN 3
MOSTEMPEL (kokedera)
Bezoek Kokedera (Mostempel, officieel Saihoji geheten).
De naam zegt het al, een tempel beroemd om zijn unieke mostuinen. Toestemming is nodig van de tempelautoriteiten.
KYO-TUIN 4
HET OUDE KEIZERLIJKE PALEIS (kyoto-gossho)
Ook voor dit prachtige oude paleis is speciale toestemming
nodig.
In de Kyoto Morning Tour is (o.a.) bezoek aan dit paleis inclusief. Hier kunt u zien hoe de keizerlijke familie woonde tot
1868. De huidige keizerlijke residentie is het paleis in Tokyo, dat
tot 1868 het paleis van de shogun-heersers was.

Nijo Castle

N210
KYOTO OCHTENDEXCURSIE + CRAFT
Als bovengenoemde excursie (N270), vervolgens lunch en
daarna Workshop houtsneden maken of cloisonné.

Kyoto Gossho

EXCURSIES VANUIT KYOTO

N280
KYOTO MIDDAGEXCURSIE
U bezoekt de Heian Schrijn, een magnifiek bouwwerk 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 Kiyomizudera is
bezaaid met kunstnijverheid- en souvenirwinkeltjes. U vindt
hier ook prachtig aardewerk.
Tenryuji Zentempel

N220
MIDDAGEXCURSIE CULTUUR IN KYOTO
Vanaf het Kyoto Handicraft centre, wandeling over het Filosofenpad, vervolgens maakt u in de oude geishawijk Gion een
typische Kyoto stijl Theeceremonie “Kano-Shojuan” (gezeten
op stoelen)mee in een speciale Theekamer. Daarna bezoek aan
het oude geishahuis Kanikakuni, waar u een glimp kunt opvangen van het leven van de Maiko en geisha’s in vroegere tijden
en nu. Hier worden de indrukwekkende kimono’s van de geishawereld aan u getoond en krijgt u de gelegenheid zich in een
Maiko- kimono te hullen als u dat wilt.
N260
KYOTO SPECIAL NIGHT TOUR
Japanse Theeceremonie in het traditionele Gion district in Kyoto.
Japans diner in een traditionele Japanse herberg; vervolgens
wandeling door de oude straten van Gion. Daarna bezoek aan
Kyoto’s Culturele Centrum “Gion Corner” voor demonstratie
van traditionele Japanse kunsten (o.a. dans, bloemschikken, verdedigingssporten e.d.).
N400
MAIKO NIGHT EXCURSIE
We beginnen met een fantastisch Kyoto-stijl kaiseki diner en
maken daarna een traditioneel optreden van Maiko (leerling
Geisha)- danseressen mee.
Maiko leren het vak nog en worden pas op hun 25e echte geisha.
Tot die tijd zijn hun gezichten wit geschminkt om aan te geven
dat ze leerling-geisha zijn.
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N700
“TOEI- MOVIELAND” MIDDAGEXCURSIE -NAAR
SAMOERAI FILMDORP
Excursie per bus vanaf het New Miyako hotel achter Kyoto Station naar dit beroemde filmdorp, waar oude Samoerai-films nog
echt worden opgenomen en complete oude dorpen zijn nagebouwd! Een uniek uitstapje voor jong en oud!
N800
MIDDAGEXCURSIE “SWEETS MAKING” IN KYOTO
Van ca. 11.00-17.00 uur. Kyoto is beroemd om haar fantastisch
uitziende zoetigheden. Deze smaken niet alleen voortreffelijk
maar zien er uit als echte kunstwerkjes, een streling voor het
oog. U kunt leren de beroemde “Yatsuhashi” zoetigheden te
maken. U begint met u een typisch Kyoto stijl Kaiseki-lunch.
Daarna leert u in de werkplaats van Izutsu Hompo de heerlijke
Yatsuhashi te maken. De middag eindigt met een bezoek aan
de Nishiki Markt in Kyoto.

4 EXCLUSIEVE BEZOEKEN IN KYOTO
Om dit bezoek te regelen, dient u indien mogelijk drie data op
te geven en al uw personalia om toestemming te krijgen van de
keizerlijke hofhouding, die bezoekers slechts in beperkte mate
toelaat tot de Villa en de tuinen. Het bezoek is exclusief vervoer
van/naar de Villa. Er is uitleg in het Japans en een stencil in het
Engels. U gaat er op eigen gelegenheid heen.

N110
KYOTO EN NARA DAG TOUR, INCL. LUNCH
‘s Ochtends bezichtiging Nijo Castle, eens het familiepaleis van
de Tokugawa Shogun, tot 1868 de feodale heersers van Japan;
verder de Kinkakuji” het Gouden Paviljoen; het Oude keizerlijke
Paleis (op zaterdag, zondag en nationale feestdagen is het
Oude keizerlijke Paleis gesloten, u gaat dan naar de Higashi
Honganji tempel). Eenvoudige lunch in het Kyoto Handicraft
Center, waar u uw ogen uitkijkt.Vele traditionele kunst en Oude
Ambachten worden er in praktijk gebracht en natuurlijk kunnen
alle producten gekocht worden.
Na de lunch bezoek aan Nara met bezichtiging Todaiji Tempel
met zijn Grote Boeddha in het hoogste houten gebouw ter
wereld; verder bezichtiging van de kleurrijke Kasuga Schrijn met
zijn duizenden lantaarns; daarna bezoek Nara Hertenpark, waar
de herten vrij rondlopen. Ze zijn dol op stroopwafels, waarvoor
ze u bedanken door driemaal met hun kop voor u te buigen!
Tot slot volgt een rit over het platteland terug naar Kyoto.
N310
NARA MIDDAGEXCURSIE
Bezoek Todaiji Tempel met de Grote Boeddha, in het hoogste
houten gebouw ter wereld; het Nara Hertenpark waar herten
vrij rondlopen. Ze zijn dol op stroopwafels, waarvoor ze u bedanken door driemaal met hun kop te buigen!
Verder bezichtiging van de kleurrijke Kasuga-schrijn met zijn
duizenden lantaarns. Tot slot voert de busrit u over het platteland terug naar Kyoto.
N500
ENRYAKUJI TEMPLE MT HIEI MET ZEN MEDITATIE
Net ten Noordoosten van Kyoto torent hoog boven de stad uit
Mt Hiei waar het enorme Zen Boeddhistische (Tendai sekte)
Kloostercomplex Enryakuji sinds 788 is gevestigd. Omringd
door enorme cipressen baant onze bus zich een weg ernaartoe
tussen de vele aapjes door die ons de doorgang te versperren.
U bezoekt een aantal tempels van dit klooster en ‘s middags
neemt u deel aan de Zen meditatie.

