
De korte Alpenroute

DAG 5 • Vrij programma in Nikko. In uw folder over Nikko die
u van Tozai bij uw reisbescheiden ontvangt staan vele sugges-
ties. O.a. de Futarasan Schrijn, de Nikko Botanische tuin, het
Museum van Nikko of één van de vele mooie tempels in de
omgeving, zoals Rinnoji Tempel met zijn reusachtige, vergulde
houten Boeddha’s. Een bezoek waard is ook het mooie Sugina-
miki Park, met zijn brede wandelpaden, omzoomd door
prachtige cederbomen.
Voor jong en oud is er het themapark Edo-mura waar de oude
samoerai tradities in ere worden gehouden.
Tegen de avond reist u per trein (met gereserveerde plaatsen)
van Nikko terug naar Tokyo. U gaat op eigen gelegenheid
terug naar uw hotel.

DAG 6 • Vrij programma in Tokyo. Gelegenheid tot het maken
van facultatieve excursies (zie pag 42-43)

DAG 7 • Tokyo - Mt. Fuji/Hakone (van 08.00- 17.30 uur) 
U reist per luxueuze bus over het Japanse platteland naar
Mount Fuji. Afhankelijk van de dag bezichtiging van de Vredes-
pagode of het Fuji Visitor’s Center. Lunch in het Highland Resort
Hotel. Daarna naar boven tot het 5e station halverwege de hel-
ling van Mount Fuji. Vervolgens schitterende bustocht om
Mount Fuji heen richting Hakone. Boottocht over het meer van
Ashi, één van de vijf meren van Mount Fuji. Daarna gaat u per
kabelbaan de berg Komagatake op (1966 m.) voor een panora-
misch uitzicht over het Fuji/Hakone berggebied. Aan het eind
van de dag reist u op eigen gelegenheid naar uw minshuku,
ryokan of hotel in Hakone.

DAG 8 • Vrij programma dat benut kan worden voor een
bezoek aan 1 van de vele musea van het Nationale Park van
Fuji / Hakone.
Vlakbij Ashi no yu is het beroemde Yunessun Spa Resort met
ontelbare hete bronnenbaden en zwembaden.
Een bezoek aan de oude controlepost van de feodale heersers
in het oude Hakone is interessant. Leuk is ook om een grote
rondreis meer - bergen - hete bronnen te maken.Aan de andere
kant van het meer in Togendai kunt u de kabelbaan naar So-
unzan nemen. Bij mooi weer zult u Mt Fuji in volle glorie kun-
nen zien. Op de top van de berg stapt u over op de kabelbaan
naar Gora, waarvandaan u met een bergtrein naar beneden
kunt reizen naar Miyanoshita, een plaats met vele hete bronnen
en mooie hotels. Een schitterend wandelgebied, net als het nog
hoger gelegen Gora, beginpunt van de bergtrein. In Gora is het
uitzicht spectaculair en er zijn veel bezienswaardigheden: Gora
Park, het grootste rotsenpark in de Oriënt en het Openluchtmu-
seum voor Beeldende Kunsten: “Chokoku-no-Mori”. Of neemt
u een bus naar het historische Sengokubara Spa, een hete-
bronnenplaats midden in het woud van het Fuji/Hakone Natio-
nale Park waar u tussen het metershoge SUSUKI -pampagras
kunt wandelen.

DAG 9 • Hakone - Tsumago
U verlaat Hakone en gaat per bus naar Odawara en vandaar
per trein via Nagoya naar Tsumago. Tsumago is een traditio-
neel dorpje in de Japanse bergen dat aan de oude pelgrims-
route van Tokyo naar Kyoto ligt. U overnacht in een zeer tradi-
tionele minshuku of ryokan.
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DAG 10 • Vrij in Tsumago. Wandelt u van Tsumago naar
Magome, of andersom, langs de Kyu-Nakasendo, de oude
pelgrimsroute tussen Tokyo en Kyoto. Hier krijgt u al snel het
idee dat er elk moment een samoerai-krijger in vol ornaat uit de
bosjes voor u op de weg kan springen. Eet u onderweg Gohei-
mochi (geroosterde rijstkoeken met saus op een stokje) in één
van de traditionele theehuisjes in dit gebied. De route tot Mag-
ome -eveneens een mooi bewaard dorp met leuke winkeltjes- is
het mooist. U zult onder de indruk raken van de natuur en de
prachtige rijstvelden. Bijzonder sfeervol is ook een avondwan-
deling door de straten van Tsumago, waar de traditionele hou-
ten huizen zacht verlicht worden door papieren lantaarns. In uw
folder over Tsumago vindt u informatie over het folkloremuseum
in Tsumago, over de Kotokuji tempel en vele andere beziens-
waardigheden in en rond Tsumago.

DAG 11 • Tsumago - Kyoto
U reist op eigen gelegenheid maar met gereserveerde plaatsen
met de trein van Tsumago naar de oude hoofdstad Kyoto.
Kyoto was duizend jaar lang het bestuurlijke centrum van Japan
waardoor er ontzettend veel te zien is.Tempels, schrijnen, palei-
zen, keizerlijke villa’s, musea, parken, traditionele buurtjes en
schitterende winkels met kunstnijverheid en antiek.

DAG 12 • 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 Boeddhabeel-
den en de Kiyomizu Tempel, gekenmerkt door de 50 m. hoge
houten veranda. Het smalle weggetje naar de Kiyomizu Tempel
is bezaaid met kunstnijverheid- en souvenirwinkeltjes. U vindt
hier ook prachtig aardewerk.

DAG 13 • Vrij programma in Kyoto. Voor facultatieve excur-
sies zie pag. 44-45.

DAG 14 • Einde van uw Japan arrangement. U reist op eigen
gelegenheid naar Osaka Airport voor vertrek naar Nederland
of een andere bestemming van Tozai.

Verlenging mogelijk.

MINSHUKU A, 14 DAGEN 
Route: Tokyo - Nikko - Mt. Fuji/Hakone - Tsumago - Kyoto

DAG 1 • Vertrek Amsterdam.

DAG 2 • Aankomst in Tokyo. U reist op eigen gelegenheid van
Narita Airport naar uw hotel in centraal Tokyo. U kunt hiervoor
alvast bij Tozai een Airportbusticket kopen.

DAG 3 • Tokyo middagexcursie. U bezoekt het Seaside-top
Observatorium op de 40e verdieping van het World Trade Cen-
ter gebouw, dat u een schitterend panorama biedt over Tokyo.
Boottocht over de Sumida-rivier, van oudsher de levensader van
Tokyo. Vandaar bezoekt u de oudste tempel van Tokyo, de be-
roemde Asakusa Kannon Tempel in Asakusa, een typische oude
volkswijk van Tokyo. De toegangsweg naar de tempel wordt
aan weerszijden geflankeerd door talloze winkeltjes met kunst-
nijverheid, lekkernijen en souvenirs. Vervolgens maakt u een
busrit langs het plein voor het Keizerlijk Paleis en over de Ginza,
Tokyo’s beroemdste en duurste winkel- en uitgaansdistrict.

DAG 4 • Excursie naar Nikko met overnachting Nikko, incl.
lunch op de 1e dag.
U gaat per luxueuze bus naar Nikko waar u de beroemde kleur-
rijke Toshogu Schrijn, gewijd aan de stichter van het Tokuga-
wa Shogunaat, tot 1868 de feodale heersers van Japan,
bezoekt. Vervolgens maakt u een schitterende bustocht langs
20 haarspeldbochten (in het Japans “i-ro-ha-za-ka”) naar
boven waar een uniek panorama over de bergen van Nikko zich
voor uw ogen ontvouwt. Lunch in lokaal restaurant. U bezich-
tigt boven in de bergen het prachtige Meer van Chuzenji en de
Kegon Waterval. Het uitzicht is adembenemend. Aan het eind
van de dag gaat u op eigen gelegenheid naar uw hotel of ryo-
kan in Nikko.
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• Vertrek dagelijks mogelijk

• Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of
ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe)
Liever overal in hotels? Dat kan bijna overal.

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

• Beste reistijd: eind maart- begin december

• Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50

TOZAI-SUGGESTIES:
Maak vanuit Tokyo een uitstapje naar Kamakura, op
eigen houtje (ca 60 min. per trein) of ga met de Kama-
kura Wandelexcursie. Overnachting mogelijk in een
mooie oude ryokan nabij Kamakura.

Verleng uw verblijf in Kyoto, breng een één- of meer-
daags bezoek aan Nara of verblijf in een tempel op Mt.
Koya, Mt. Yoshino of Kumano iets ten zuiden van
Osaka.AI deze suggesties vindt u terug op pag. 46-49.
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