K100
DAGEXCURSIE NAAR HIMEJI EN SAKEBROUWERIJ
Vanuit Kyoto of Osaka.
Per Shinkansen naar Himeji waar u het prachtige White Heron’s
Castle (Witte Reiger Kasteel) bezoekt. Vervolgens bezoek oude
Sakebrouwerij + sakemuseum. Sake proeven hoort erbij! Lunchkosten niet incl. Per trein terug naar Kyoto of Osaka.
K130
PRIVÉ EXCURSIE NAAR MIHO MUSEUM
NABIJ SHIGARAKI (ochtend of middag)
Vanuit Kyoto of Osaka. Ochtend- of middagexcursie. (ca. 1 uur
vanaf Kyoto). Bezoek aan het prachtige, moderne Miho museum
van architect Pei, uitgehouwen in de bergen. Beroemd vanwege
haar collectie van Westerse en Japanse kunst. U wordt niet begeleid door een gids. U hebt deze ochtend of middag alleen een
Engels sprekende chauffeur. Deelnemers die vanuit Osaka komen
krijgen een treinkaartje voor de terugreis Kyoto-Osaka.
M300
ISE - TOBA PARELEILAND DAGEXCURSIE
Per trein door een prachtig bergachtig landschap naar Toba
naar het Ise-Shima National Park; bezoek Mikimoto parelindustrie met demonstratie van parelduiksters; seafoodlunch (op verzoek vlees) in het Toba Hotel; over het schitterende rustieke
platteland vervolgt u de reis naar Ise voor een bezoek aan de
serene heiligdommen van de beroemde Shinto Schrijnen van
Ise, de Ise Jingu Schrijnen. Aan het eind van de dag per trein
terug naar Kyoto.
N600
DAGEXCURSIE OUDE JAPANSE GESCHIEDENIS.
Kyoto - Nara - Asuka - Kyoto, grotendeels te voet.
Per trein van Kyoto naar Kashihara Schrijn Station. Bezoek Takamatsuzuka Wall Painting Museum nabij Asuka, daarna Ishibutai
Tumulus. Lunch. Vervolgens bezoek Nara Prefecture complex
van de Manyo Culture en de Asuka Tempel in Nara. Tegen de
avond per trein terug naar Kyoto.
S1
DAGEXCURSIE NAAR HIROSHIMA EN
MIYAJIMA ISLAND
Per Shinkansen Superexpress van Kyoto naar Hiroshima.
U bezoekt hier het Vredespark met Atoombom museum.Tevens
is er een uitstapje naar het eiland Miyajima, één van de drie
mooiste landschapsgezichten van Japan. Bezoek kleurrijke Itsukushima Tempel, met de bekende rode Torii-poort die 160
meter in zee staat en waarmee de heiligheid van de onbegaanbare zee wordt benadrukt. Aan het eind van de dag per
Shinkansen terug naar Kyoto.

DAG 2 • Per Shinkansen naar Kurashiki. Deze oude stad biedt de
toerist een groot aantal goed geconserveerde gebouwen en musea.
Bezoek Ohara Museum of Art en Kurashiki Folkcraft Museum.
Na de lunch in het Kurashiki Kokusai Hotel vervolg tour, per
lokale trein met spectaculair uitzicht over de Seto Ohashi Bridge
naar Okayama waar u de beroemde Korakuen tuinen bezoekt.
Deze tuinen stammen uit 1700 en vormen één van de drie
mooiste landschapstuinen van Japan. Aan het eind van de tour
reist u per Shinkansen Superexpress terug naar Kyoto.
KVJNH
FREE PLAN KYOTO-HIROSHIMA,
2 DAGEN VANAF KYOTO OF OSAKA.
DAG 1 • Vertrek Kyoto - naar Hiroshima tussen 08.30-09.00 uur,
op eigen gelegenheid maar met gereserveerde plaatsen per
Nozomi Shinkansen. 1 overnachting in naar keuze 1e klas of de
luxe hotel.
DAG 2 • Hiroshima - Kyoto of Osaka tussen 18.30-19.00 uur.
Aankomst tussen 20.00-21.00 uur.Verlenging hotel in Hiroshima
mogelijk tegen zeer speciaal tarief.
L300 / L400
KYOTO-TOKYO VIA DE JAPANSE ALPEN, 3 DAGEN
L 300 = Kyoto - Takayama - Shirakawago - Kanazawa - Tokyo
L 400 = Kyoto - Takayama - Shirakawago - Kanazawa - Kyoto
DAG 1 • Per Nozomi Shinkansen naar Nagoya en vandaar per
sneltrein naar Takayama. We bezoeken Takayama, waar oud en
nieuw goed gecombineerd zijn. Bezoek Kusakabe Museum,
waar kunst en kunstnijverheid uit deze streek tentoongesteld
zijn en bezoek Yatai Kaikan-gebouw, waar de kleurrijke praalwagens van de Festivals van Takayama staan te pronken.Verder
de traditionele straat van Takayama “San Machi”.
DAG 2 • Bezoek aan de unieke markt aan de Miyagawa-rivier,
waar boeren uit de omgeving hun producten te koop aanbieden. Daarna volgt een busrit door het pittoreske landschap via
Lake Miboro naar Shirakawago district met bezoek Toyama
huis, een kenmerkend huis voor deze streek gebouwd in 1827.
Net als de boerderijen in Ogimachi, samen met het eerder bezochte Tsumago één van de weinige plekjes in Japan waar de
historie nog in volle glorie te zien is, een dorp met oude rieten
boerderijen met hun typische “gassho-zukuri” daken, vrij vertaald “in gebed gevouwen handen”-daken. Vervolgens gaat u
in het naburige Gokayama een demonstratie van het originele
Japanse papier maken zien en mag u ook zelf aan de slag.
Tegen de avond naar Kanazawa, overnachting aldaar.
DAG 3 • Bezoek aan het “Kenrokuen”-park, één van de 3 beroemdste landschapsparken van Japan. Verder bezoek Kutani
aardewerk kiln, en bezoek van de oude geishawijk en samoerai-huizen in het Nagamachi district. Per trein terug naar Kyoto
(L 400) of naar Tokyo (L 300)

EXCURSIES VANUIT FUKUOKA (Kyushu)
HG800
NAGASAKI EN IMARI 5 DAAGSE TOUR
Route: Fukuoka - Karatsu - Imari - Okawachiyama - NagasakiDeshima - Unzen National Park - Nagasaki
DAG 1 • aankomst Fukuoka, hele dag vrij ter beschikking,
overnachting in hotel in Fukuoka, nabij Hakata station

Miyajima Island

S-2
INLAND SEA TOUR 2 DAGEN.
HIROSHIMA-MIYAJIMA ISLAND -KURASHIKI, 2 DAGEN
DAG 1 • Per Shinkansen Superexpress van Kyoto naar Hiroshima. U bezoekt hier het Vredespark met Atoombom museum.
Tevens is er een uitstapje naar het eiland Miyajima, dat één van
de drie mooiste landschapsgezichten is van Japan. Bezoek
kleurrijke Itsukushima Tempel, met de bekende rode Torii-poort
die 160 meter in zee staat en waarmee de heiligheid van de onbegaanbare zee wordt benadrukt. Overnachting in Hiroshima

DAG 2 • Per bus naar Karatsu, bezichtiging kasteel, daarna
naar Arita, bezoek Arita Porselein park en Nabeshima pottenbakkers in Okawachiyama, prachtig tot voor kort verborgen
pottenbakkersdorp nabij Imari. Vervolgens Kakiemon pottenbakkerwerkplaats, overnachting Fukuoka
DAG 3 • Per trein naar Nagasaki, bezoek Chinatown, Confucius
schrijn, Hollandse helling, prachtige Glover Garden met magnifiek uitzicht over de baai van Nagasaki, en vervolgens de Oura
Katholieke kerk. Overnachting Nagasaki

bleven. Het is weer helemaal in volle glorie als vroeger opgebouwd. Daarna bezoek atoombommuseum. In de middag naar
Unzen National park, bezichtiging hotsprings midden in de bergen, per kabelbaan naar Nita hoogtepunt en tijd om in dit
prachtige berglandschap rond te wandelen. Tegen de avond
terug naar Nagasaki, overnachting aldaar.
DAG 5 • vervoer naar station of vliegveld, einde van de reis
HG810
MT ASO EN KAGOSHIMA 5 DAAGSE TOUR
DAG 1 • aankomst Fukuoka, hele dag vrij ter beschikking,
overnachting in hotel in Fukuoka nabij Hakata station.
DAG 2 • per bus over de prachtige Kyushu Expressway naar het
Aso gebied, bezoek Shirakawa bron en daarna per bus de Aso
krater op, het laatste stukje per kabelbaan. Hier kunt u heerlijk
wandelen en genieten van het magnifieke uitzicht over deze
beroemde vulkaan en omgeving. In de late middag terug naar
Fukuoka, overnachting aldaar.
DAG 3 • Per sneltrein van Fukuoka naar Kagoshima, bezichtiging van de mooie Chiran samoerai residenties. Per bus naar
Lake Ikeda, per bus naar de Kaimondake berg en vervolgens
naar Nagasaki bana, waarbij de prachtige natuur in deze bergachtige streken u zal bekoren. Overnachting in Ibusuki, een
resortplaats aan de kust van Zuidoost Kyushu.
DAG 4 • Per bus naar het oude dorp Amami no Sato waar u de
kans krijgt lokale Kagoshima producten te bereiden.Vervolgens
per bus naar de haven van Kagoshima en boottocht naar het
beroemde eiland Sakurajima ten zuiden van Kagoshima.
Na de boottocht terug per bus naar 1 van de mooiste tuinen
van Kyushu: Senganen Garden, ooit het bezit van een feodale
heersers. Overnachting in Kagoshima.
DAG 5 • Transfer naar Kagoshima Airport of station, einde van
deze mooie reis.

OSAKA
P710
OSAKA MIDDAG-WANDELEXCURSIE VANAF OSAKA
U brengt een bezoek aan Osaka Castle, gebouwd door de
beroemde shogun Toyotomi Hideyoshi, daarna boottocht over
de rivier Okawa in Osaka met uitzicht op vele historische gebouwen.
KVJARI2
ONSEN ERVARING IN ARIMA-SPA
Prachtig gelegen in de bergen nabij Kobe en Osaka.
2 dagen/1 nacht, vanuit Osaka, per bus, ca 30 min. U reist op
eigen gelegenheid naar 1 van de oudste en beroemdste spa’s
van Japan. Overnachting in een prachtige Japanse-stijl kamer in
het fraaie, luxueuze ryokan-hotel “Hyoe Koyokaku” incl. diner
en ontbijt. Verlenging tegen speciaal tarief mogelijk.

HIROSHIMA
S-0
VANUIT HIROSHIMA
Dagexcursie (ca 10.40-18.00 uur) Miyajima en Hiroshima. Bezoek mooie Itsukushima schrijn met zijn poorten in zee op het
schilderachtige eiland Miyajima, vervolgens Verzetsmonument
en Atoombom museum op Hiroshima.

NAGOYA
NG130
CORMORANT NIGHT FISHING TOUR GIFU
Vanaf Nagoya Met gids per trein naar Gifu.
Avondtour vanaf een verlichte praalboot waarbij u kunt zien
hoe met behulp van aalscholvers vissen worden gevangen. Een
schitterend schouwspel. Per trein en gids terug naar Nagoya.

DAG 4 • bezoek Dejima, het schiereiland waar de Nederlanders tussen 1638 en 1868 als enige buitenlanders in Japan ver-
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