
Ontdek Kyushu

Als u zin heeft in een stevige wandeling kunt u Mount Yufu be-
klimmen. U kunt echter ook Usuki bezoeken, beroemd om de in
de rotsen uitgehouwen Boeddhabeelden. Wist u trouwens dat
het eerste Nederlandse schip dat Japan aandeed, “De Liefde”,
in 1600 op de kust van Usuki strandde?

DAG 5 • U reist naar Mount Aso in de prefectuur Kumamoto,
waar u de hele dag kunt genieten van de overweldigende
natuur op de hellingen van de berg. Deze berg van 1592 meter
is in feite een actieve vulkaan die eens in de zoveel tijd nog tot
uitbarsting komt.Vandaar dat de omgeving het ‘Land van Vuur’
genoemd wordt. Mt.Aso ligt midden in het nationale park Aso-
Kuju. Grasland, meren, bossen en hete bronnen vormen samen
een indrukwekkende natuurlijke omgeving. Het bassin van de
krater van Mt. Aso is met een omtrek van 80 kilometer de
grootste van zijn soort ter wereld. U kunt in een sightseeing
busje met Japans-sprekende gids een rit maken door deze spec-
taculaire omgeving.

DAG 6 • Vrij programma in het nationale park van Aso-Kuju.
Er zijn verschillende mooie wandelroutes in de omgeving.
Bezoekt u bijvoorbeeld het prachtige hotspring-bergdorpje
Kurokawa Spa. Zie ook Minshuku E-lang waar verblijf in
Kurokawa Spa is opgenomen.

DAG 7 EN 8 • U reist naar Kumamoto, een stad van circa
600.000 inwoners. Kumamoto is een moderne stad maar des-
ondanks vindt u hier nog veel landschappelijk schoon. Ook is er
het zeventiende-eeuwse kasteel te bewonderen. Wij kunnen u
ook een bezoek aan het fraai aangelegde Suizenji Park aan-
bevelen. U verblijft twee nachten in Kumamoto.

DAG 9 • U reist per ferry naar Shimabara in het hart van het
Unzen-Amakusa National Park. Vervolgens reist u per trein
door naar Nagasaki, waar u drie nachten verblijft.

DAG 10 EN 11 • Vrij programma in Nagasaki. Nagasaki is
een stad van bijna een half miljoen inwoners en is vooral
bekend geworden als de tweede stad ter wereld waar ooit een
atoombom op werd afgeworpen. Daarnaast kent Nagasaki
echter ook een rijke oudere geschiedenis. Zo was het voor
Japan het venster op het westen gedurende de drie eeuwen
durende isolatieperiode van Japan. De enige westerlingen die
het werd toegestaan om handel te drijven met Japan waren de
Nederlanders. Vanaf de zeventiende eeuw hadden zij een han-

15

delspost op het kunstmatige eilandje Deshima voor de kust
van Nagasaki. Er zijn dan ook diverse sporen van Nederlandse
invloeden terug te vinden. Deshima is weer helemaal opge-
bouwd als vroeger. Zeer de moeite waard is ook het Museum
van buitenlandse invloeden, het Museum of History and Culture
(v/h Ijinkan).
Verder de moeite waard zijn het prachtige huis en tuin “Glover
Garden” en per kabelbaan naar de top van de berg Inasa voor
magnifiek uitzicht over de baai van Nagasaki. Nederlandse
invloeden kunt u ook nog zien in de Orandazaka-weg (Dutch
slopes) en vooral ook tijdens het Okunchi festival, van 7 tot 9
oktober. Ook kunt u het op Nederland gebaseerde themapark
“Huis Ten Bosch” nabij Sasebo bezoeken. (1,5 uur per trein)

DAG 12 • U reist per trein naar Fukuoka (Vroeger waren
Fukuoka en Hakata 2 aparte steden. Daar het station in het
stadsdeel Hakata ligt, wordt het station nog altijd aangeduid
met Hakata). De stad is beroemd om de kunstnijverheid en
ambachten, o.a. Hakata zijde, Hakata-Ningyo (poppen) en Mori
Tahei (samoeraipoppen). Verder is Fukuoka bekend om twee
festivals, nl. het Hakata Dontaku Festival van 3 en 4 mei en het
Hakata Gion Yamagasa Festival van 1 tot 15 juli, met parades
en volksdansen.

DAG 13 • Vrij programma. Suggestie: Bezoek als het weer mooi
is één van Fukuoka’s mooie stranden en bezoek het nabij-
gelegen tempeldistrict Dazaifu.
Tegen de avond reist u per trein naar Osaka, waar u overnacht.
(als u met b.v. de JAL terugvliegt, dan blijft u in Fukuoka en ver-
trekt u de volgende dag)

DAG 14 • Einde van de reis. Terugreis naar Amsterdam.

MINSHUKU E, 14 DAGEN 
Route: Osaka- (of Fukuoka) - Yufuin - Mt. Aso - Kumamoto - Nagasaki - Fukuoka - (Osaka)

ALGEMEEN • De reis begint in Osaka (of in Fukuoka als u met
b.v. de JAL vliegt). Als u dat prefereert kunt u natuurlijk ook
vanaf Kyoto aan deze reis beginnen. U reist op eigen gelegen-
heid van stad naar stad met de Japan Rail Pass van 14 dagen.
Als u liever met gereserveerde plaatsen reist, kan dat ook, met
een toeslag. U kunt dan ook de allersnelste Nozomi Shinkansen
gebruiken, wat de reistijd aanzienlijk verkort. De Rail Pass kan
dan niet gebruikt worden omdat deze vanuit Nederland reser-
veren niet toestaat. Met de Japan railpass kunt u de Nozomi
niet gebruiken.

Voorverlenging Kyoto of Fukuoka mogelijk.

DAG 1 • Vertrek Amsterdam

DAG 2 • Aankomst Osaka, overnachting

DAG 3 • Van Osaka reist u per trein via Kokura, nabij Fukuoka
op het eiland Kyushu naar Yufuin (of als u Beppu prefereert,
naar Beppu). Yufuin is een prettig onsenplaatsje dat in de bed-
ding van de rivier de Yufu ligt, aan de voet van de berg Yufu.
Wanneer u Mt. Yufu op een herfstmorgen nadert doemt hij op
indrukwekkende wijze op uit de dikke mistdeken die hem
‘s ochtends tijdelijk aan het oog onttrekt. Maar ook in de zomer
heeft Yufu een aparte bekoring. Dan zwermen er ‘s avonds dui-
zenden kleine vuurvliegjes rond, de Genji-botaru, die Yufu
eveneens nationale bekendheid geven.
Suggestie: u kunt hier (met toeslag) overnachten in een elegante,
topklasse ryokan met een openlucht bronnenbad (rotenburo).

Prefereert u Beppu?
Prima, wij boeken het graag voor u i.p.v. Yufuin.
Wij vinden dat Beppu veel van zijn oude glorie heeft verloren en
hebben daarom in i.p.v. Beppu standaard Yufuin in deze route
opgenomen. Beppu is onmiskenbaar het Mekka van de onsen
en modderbaden. Er zijn hier wel 3000 natuurlijke hete bronnen.
U zult hier de term ‘onsen’, Japans voor hete bron, vaak tegen-
komen. Eén van de acht grote bronnencomplexen, Kannama, is
zeer bekend vanwege haar talloze ‘Jigoku’, ofwel spuitende
modderbronnen. U kunt in Beppu o.a. ook de Takaaki berg
(Apenberg) of het Marine Palace Museum bezoeken.

DAG 4 • Vrij programma. Yufuin heeft vele musea, galeries en
verscheidene winkeltjes waar u traditionele ambachten zoals
pottenbakken en textielweven kunt bekijken. Een aantal van
die winkeltjes is gevestigd in de beroemde ryokans van Yufuin
zoals Tama-no-yu en Kamenoi.
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• Vertrek dagelijks mogelijk

• Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of
ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe)
Op verzoek is helemaal westers verblijf ook
mogelijk

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

• Op verzoek nemen wij Beppu op i.p.v. Yufuin

• Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50

TOZAI-VERLENGINGSSUGGESTIE:
Het Unzen nationale park is een prachtige plek om wat
langer te verblijven. Helaas is de accommodatie hier
niet goedkoop. Zie hoteltarieven op het inlegvel onder
Verlengingen.

U kunt verder reizen naar Osaka of Kyoto. Met de Shin-
kansen superexprestrein doet u daar vanaf Fukuoka
ongeveer 3 uur over. Graag reserveren wij daar een
hotel of ryokan voor u. De tarieven vindt u op het inleg-
vel bij Verlengingstarieven.
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