
Dag 1 Vertrek Amsterdam. 
 
DAG 2 
Aankomst in Tokyo. U reist op eigen gelegenheid van Narita 
Vliegveld naar uw hotel in centraal Tokyo. U kunt hiervoor 
bij Tozai een Airportbusticket kopen. 
 
DAG 3  
Vrij programma in Tokyo. 
Suggestie: bezoek het nationaal museum in Ueno of breng 
een bezoek aan een van de volgende tuinen: de Hamarikyu 
of de Shinjuku Gyoen. 
Voor excursies, ziet u onze website of vraagt u naar de 
mogelijkheden. 
 
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 
kleurrijke Toshogu Schrijn, gewijd aan de stichter van het 
Tokugawa 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 bezichtigt 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 accommodatie in Nikko. 
 
DAG 5 
Vrij programma in Nikko. In uw folder over Nikko die u van 
Tozai bij uw reisbescheiden ontvangt staan vele suggesties. 
O.a. de Futarasan Schrijn, de Nikko Botanische tuin, het 
Museum van Nikko of één van de vele mooie tempels in de 
omgeving,  
Tegen de avond reist u per trein (met gereserveerde 
plaatsen) van Nikko terug naar Tokyo.  
 
DAG 6 
Vrij programma in Tokyo. Gelegenheid tot het maken van 
facultatieve excursies.  
 
DAG 7 
U reist van Shinjuku in Tokyo naar Hakone met de Romance 
Car van de Odakyu treinmaatschappij. 
Deze comfortabele trein biedt u prachtig uitzicht op het 
landschap tussen Tokyo en Hakone. 
In het Hakone Nationaal Park heeft u een 3-daagse pas 
waarmee u op eigen gelegenheid onbeperkt reizen kunt 
reizen op de vervoersmiddelen die onder deze pas vallen. 
Ook krijgt u op vertoon van de pas korting op vele 
bezienswaardigheden en eetgelegenheden. 

 
 
 
 
 

DAG 8 
Vrij programma. Suggestie:  
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 kunnen zien. Op de top van de berg stapt 
u over op de kabelbaan naar Gora, waarvandaan u met een 
bergtrein naar beneden kunt reizen. In Gora is het uitzicht 
spectaculair en er zijn veel bezienswaardigheden: Gora Park 
en het Openluchtmuseum voor Beeldende Kunsten: 
"Chokoku-no-Mori".  
 
DAG 9 
Hakone-Tsumago 
U reist van Odawara per trein via Nagoya naar Tsumago. 
Tsumago is een traditioneel dorpje in de Japanse bergen 
dat aan de oude pelgrimsroute van Tokyo naar Kyoto ligt.  
U overnacht in een zeer traditionele minshuku of ryokan. 
 
DAG 10 
Vrij in Tsumago. Wandelt u van Tsumago naar Magome, of 
andersom, langs de Kyu-Nakasendo, de oude pelgrimsroute 
tussen Tokyo en Kyoto. De route tot Magome -eveneens 
een mooi bewaard dorp met leuke winkeltjes- is het 
mooist. U zult onder de indruk raken van de natuur en de 
prachtige rijstvelden.  
 

 
DAG 11 
Tsumago-Kyoto 
U reist 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, paleizen, 
keizerlijke villa's, musea, parken, traditionele buurtjes en 
schitterende winkels met kunstnijverheid en antiek. 
 
DAG 12 
Vrij programma in Kyoto. 
Suggestie: loop over het filosofenpad en bezoek de 
nabijgelegen bezienswaardigheden zoals bijvoorbeeld: 
Kyomizudera, het Zilveren Paviljoen en de kiezeltuin bij de 
Nanzenji tempel. 
Voor excursies, ziet u onze website of vraagt u naar de 
mogelijkheden. 
 
DAG 13 
Vrij programma in Kyoto. 
Suggestie: bezoek de Fushimi Inari met de lange rijen torii 
poorten in de ochtend wanneer het lekker rustig is of 
brengt u een bezoek aan de oude geisha wijk Gion. 
 
DAG 14 
Einde van uw Japan arrangement. U reist op eigen 
gelegenheid naar Osaka Luchthaven voor vertrek van uw 
vlucht. Via Tozai kunt u een transfer aanvragen. 

 

 

DE KORTE ALPENROUTE   MINSHUKU A, 14 DAGEN 

Route: Tokyo – Nikko – Mt. Fuji/Hakone – Tsumago – Kyoto 

Deze reis is uitermate geschikt voor een eerste bezoek aan Japan. U vindt hierin een aantal highlights terug en een fijne 
combinatie van modern, traditioneel, natuur en cultuur. 

 

Indeling reis 

Dag 1 - Vlucht Amsterdam-Tokyo 
Dag 2 - Aankomst in Tokyo 
Dag 3 – vrij in Tokyo 
Dag 4 – 2-daagse tour naar Nikko 
Dag 5 - Tegen de avond naar Tokyo 
Dag 6 - Vrij programma in Tokyo 
Dag 7 – Per trein naar Hakone 
Dag 8 - Vrij in Hakone 
Dag 9 - Reis Hakone naar Tsumago 
Dag 10 - Vrij in Tsumago 
Dag 11 - Reis Tsumago naar Kyoto 
Dag 12 – Vrij in Kyoto 
Dag 13 - Vrij in Kyoto 
Dag 14 - Vlucht Osaka - Amsterdam 
 

De reis is goed in te korten door 
Nikko te laten vervallen of uit te 
breiden met een verlenging in een 
of meer plaatsen naar keuze. 

Ook is de reis te combineren met 
een andere tour, startende in 
Kyoto. Kijkt u bijvoorbeeld naar 
onze Minshuku G reis. 

 

Reis is inclusief: 

Retourvlucht KLM 
Overnachtingen 
(Gereserveerde)treinen 
Nikko excursie 
3-daagse vervoers- en kortingspas 
Hakone 
Enkele maaltijden (verschilt per 
klasse) 
 

Beste reistijd:  
eind maart- begin december 
 
 


