
Internet:  www.tozai.nl        Email: info@tozai.nl
Nieuwezijds Voorburgwal 175, 1012 RK AMSTERDAM,  tel 020-6262272 29-dec-21

 De reizen in deze brochure zijn individuele reizen. Inclusief is:
 Alle tours en prijzen zijn onder voorbehoud -Retourticket economy class, incl. belastingen en brandstofheffing

 Vertrek dagelijks naar Tokyo, Osaka en Fukuoka* (*Fukuoka met -Landarrangement zoals genoemd bij de tours
 overstap in Seoul of Osaka)   waaronder overnachtingen, binnenlands vervoer, gereserveerde 

 Index  treinen, excursies en maaltijden (waar genoemd)

 Tourtarieven Treinen:
 Verlengingen Bij cat. budget t/m 1e klas reist u  2e klas in de trein
 In de tours gebruikte hotels (Met toeslag kunt u uiteraard in de 1e klas reizen).
 Facultatieve excursies De luxe passagiers reizen 1e klas in de treinen.
 Reisvoorwaarden Indien er geen 1e klas is, is voor u een 2e klas kaartje berekend.
 Nationale Feestdagen Japan De luxe categorie accommodatie is tevens mogelijk.
 Aanmeldingsformulier Die tarieven vindt u op onze website!

              De KLM hoogseizoentoeslag bedraagt bij vertrek 29 juni t/m 19 aug. en ca. 15 t/m 26 dec.: € 140

 KLM  Businessclasstoeslag (retour Tokyo/Osaka)*:
Betaling optie 1: uiterlijk 2 mndn voor vertrek, optie 2: uiterlijk 1 mnd voor vertrek. 

1579 1829
Economy 
Comfort 
*toeslag:

260

TOURTARIEVEN op basis van 2-pers.kamer pp op basis van 1-pers.kamer

comf 1e klas comf 1e klas

Japan in een Notendop € 2.345 € 2.660 € 2.800 € 3.215

Tokyo- Hakone- Kyoto 9 dagen

Minshuku - A
de korte Alpenroute € 3.185 € 3.745 € 3.885 € 4.825
14 dagen

Minshuku - B
de Alpenroute, 21 dagen € 4.545 € 5.460 € 5.295 € 6.755
Kiest u autohuur op dag 16 en 17 (Takayama-Ogimachi-Kanazawa),dan is de  toeslag: 89 89 229 229

Minshuku B lang
de Alpenroute, 23 dagen (in brochure staat 26 dagen, dat is niet correct) € 4.775 € 5.690 € 5.655 € 7.115
Kiest u autohuur op dag 16 en 17 (Takayama-Ogimachi- Ainokura-Kanazawa),dan toeslag: 89 89 229 229

Minshuku - C
de Zuidkust route, 21 dagen € 4.290 € 4.935 € 5.590 € 6.495
Kiest u autohuur op dag 12 t/m 16? Dan is de toeslag: 85 85 379 379

Minshuku - C lang
de Zuidkust route, 25 dagen € 5.055 € 5.710 € 6.465 € 7.430
Kiest u autohuur van Ise tot Nara op dag 14 t/m 20 (7 dagen), dan is de toeslag ca. 140 140 484 484
(in brochure staat bij deze suggestie dag 13 t/m 16, dat is niet correct)

Tip bij Minsh. C  Kort en Lang : Vanaf dag 12 verlenging 2 nachten Odaru Spa, incl 2 maaltijden
1e klas ryokan met 20 hotspringbaden (ook gemengde!) en zwembad (zomer) extra kosten: 350 595 375 565

of  incl. autohuur 2,5 dag (Shuzenji-Odaru-Mishima), waarna u de reis vervolgt naar Ise 480 725 550 740

Minshuku - D, 15 dagen

€ 3.905 € 4.275 € 3.915 € 5.515

61 61 189 189

TOURTARIEVEN
op basis van 2-pers.kamer pp op basis van 1-pers.kamer

comf 1e klas comf 1e klas

Minshuku - E, 14 dagen nu met KLM Amsterdam-Fukuoka (via Seoul of Osaka) heen en terug

€ 3.090 € 3.315 € 3.320 € 3.980

JAPAN TOURS 2021 tarieven

Graag boeken wij deze klasse voor u. U hebt 10 cm meer beenruimte en uw stoel kan verder naar achteren.

Vertrek is dagelijks mogelijk. De KLM vliegt dagelijks, in 11 uur nonstop naar Tokyo en Osaka (en Fukuoka via Seoul of Osaka). 

Autohuur: Wilt u liever de gehele reis of een groot deel ervan met een huurauto maken? We regelen het graag voor u! 
Borden zijn voor 99% in het Engels en Japans en we vragen een auto met Engelse navigatie aan!

Tenzij u een hoog Flying Blue nummer hebt, is de retour-toeslag Eur 260

N.B. Reizen met een Japan Railpass is soms goedkoper dan met gereserveerde kaartjes.
U kunt de snelste Nozomi Shinkansen (die het vaakst rijdt) dan niet gebruiken en moet vaker overstappen. De reistijd wordt dus veel langer.

Bovendien kunt u pas na aankomst in Japan reserveringen maken, hetgeen in weekends en drukke perioden problemen kan geven.

N.B. Bijna alle hotels, ryokan en minshuku  hebben een weekend- en seizoenstoeslag (zie pag. 6), deze zijn nog niet inclusief!

Alle op dit inlegvel vermelde tarieven zijn per persoon. De tarieven zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen! 

Behalve ons aantrekkelijke businessclass tarief (van ca Eur 1579 toeslag, zie hieronder)  bieden wij ook de KLM  Economy Comfort klasse

West Honshu en Kyoto 
NB: De Tango schiereiland excursie van dag 5 is vervallen, nu incl. 2 daagse vervoerspas op bussen en boten,  incl. 
vissersdorp Ine. De volgende dag gaat u met de trein naar Kinosaki.

Bij keuze autohuur op dag 5 en 6  Amanohashidate via Tango schiereiland en Kinosaki tot Matsue blijft de 2 daagse vervoerspas 

incl., de autohuurtoeslag voor die 2 dagen  is:

Ontdek Kyushu; N.B. Anders dan in brochure: nu met gereserv. treinen en 1e + laatste overn. Fukuoka ipv Osaka.

(*kosten Economy comfort lager 
bij hoog Flying Blue nummer)



Minshuku E lang, 16 dagen met KLM naar Fukuoka (via Seoul of Osaka)

Ontdek Kyushu Lang, met verlenging Kurokawa en Karatsu € 3.525 € 3.740 € 4.080 € 4.745

Bij autohuur op dag 7 t/m 9 en op dag 13-14, toeslag ca.: 157 157 413 413

Bij autohuur vanaf vertr.Yufuin tot aank. Fukuoka (10 dgn), toeslag: 202 202 662 662

Minshuku -F, 21 dagen
Ontdek Zuid en West Japan € 4.765 € 5.320 € 5.185 € 7.180
Met JRP 21 dagen bespaart u ca Euro.: 61

Minshuku - F lang, 23 dagen De Amanohashidate - Ine

Ontdek Zuid en West Japan met verlenging  Amanohashidate excursie is helaas vervallen € 5.175 € 5.720 € 5.665 € 7.645

Bij autohuur dag 20-21, geen toeslag beh. bij 1 pers.ca.: 147 147

Minshuku G, 18 dagen
Kyoto, Inland Sea , Shikoku en Naoshima € 4.500 € 5.225 € 4.870 € 6.405
aanrader autohuur dag 11-13, geen toeslag , beh. bij 1 pers. 146 146

Minshuku H, 21 dagen (niet 19 dagen)
Kyoto, Inland Sea, Kyushu en Shikoku € 5.295 € 5.895 € 5.980 € 7.360
aanrader autohuur dag 9 t/m 17, extra kosten ca. 313 313 917 917

Minshuku - K, Noord Japan, basisroute 20 dagen "Tohoku"

gebaseerd op autohuur van Nikko tot Jomokogen (dag 5 -18) € 4.545 € 5.365 € 6.030 € 7.140
op basis van openbaar vervoer blijft tarief hetzelfde, maar voor 1 pers minder, nl: -663 -663

1 persoonskamers zijn moeilijk te boeken, tarieven ca. 30-50% hoger

Minshuku - K, 22 dagen Noord Japan met verlenging naar "Sado" € 639 € 905

gebaseerd op autohuur van Nikko tot Jomokogen (dag 5 -20), incl. ferrykosten auto
op basis van openbaar vervoer wordt het tarief duurder
1 persoonskamers zijn moeilijk te boeken, tarieven ca. 30-50% hoger

Minshuku - K, 20 dagen met verlenging Yudanaka Spa "Snow Monkeys" € 370 € 495

gebaseerd op autohuur van Nikko tot Nagano city (dag 5 -18)
op basis van openbaar vervoer blijft het tarief hetzelfde
1 persoonskamers zijn moeilijk te boeken, tarieven ca. 30-50% hoger

met Japan Railpass van 21 dagen € 5.150 € 5.870 € 5.825 € 7.525
Met gereserveerde treinkaartjes (incl. Nozomi Shinkansen) zonder toeslag! -33 -33 -33 -33

Aanrader: autohuur dag 13 t/m 15 van Shin Onomichi (1 station voor Mihara) -Hiroshima, toeslag: 119 119 274 274

 N.B. Anders dan in brochure: Na Shikoku eiland gaat u eerst naar Osaki Kamijima (boot vanaf  Imabari), daarna naar Miyajima en vandaar naar Kyoto.

met Japan Railpass van 21 dagen € 5.070 € 5.800 € 5.735 € 7.425
Met gereserveerde treinkaartjes goedkoper, korting ca. -31 -31 -31 -31
Aanrader: Autohuur van Matsuyama/Shikoku tot aankomst Hiroshima, extra kosten: 205 205 490 490

Themareis B, Kunst en Cultuurreis, 20 dagen comf 1e klas comf 1e klas

hoogtepunt Naoshima Kunsteiland € 4.825 € 5.655 € 5.715 € 7.415

Themareis B, Kunst en Cultuur met verlenging Shikoku, 24 dagen
op basis van openbaar vervoer Shikoku € 5.545 € 6.580 € 6.585 € 8.325
op basis van openb. Vervoer,  maar met autohuur op Shikoku tot Osaka, extra kosten: 100 100 375 375

Themareis C, Tuinen en Cultuur, 20 dagen comf 1e klas comf 1e klas

met openbaar vervoer (waar mogelijk met gereserveerde treinplaatsen) € 4.675 € 5.120 € 5.655 € 6.300
Indien u met een railpass van 14 dagen reist, bespaart u ca: -€ 36

TOURTARIEVEN

1e klas de luxe 1e klas de luxe

Themareis D  Kersenbloesem en Cultuur of Herfsttinten en Cultuur
15 dagen, (geen budget catgeorie) € 3.760 € 3.795 € 5.365 € 5.725

Thema reis D  met verlenging Kurashiki-Naoshima-Takamatsu € 5.265 € 5.990 € 7.295 € 8.785

21 dagen, (geen budget categorie)

Themareis E, Gastronomische reis door Japan comf 1e klas comf 1e klas

18 dagen € 4.420 € 5.175 € 5.240 € 6.445

N.B. Dag 5: anders dan in brochure: Budg/comf pax overn. in eenvoudige ryokan, alleen 1e klas/deluxe pax in Kanaya hotel

Themareis F, het Mystieke Japan
22 dagen € 5.055 € 5.685 € 5.390 € 6.695
N.B. Tempelverblijf Nachi is gesloten, nu overn. leuke ryokan meteen bij de tempel (dag 18) 

aanrader autohuur dag 9 t/m 21, extra kosten ca. 184 184 990 990

nu incl. 2 daagse vervoerspas

Hofreis andersom, anders dan brochure: U vliegt heen op Fukuoka (via Seoul), reist per 
JRP of airportbus naar Nagasaki (Eur 20); 3 overn. Nagasaki en 2 in Aso (daardoor tijd om 

vulkaan Mt Aso  te zien).Thema reis A, De Hofreis andersom Nagasaki-Tokyo (Edo)

Thema reis A, De Hofreis Tokyo (Edo) -Nagasaki, 
24 dagen

Hofreis, anders dan in brochure:  nu met  2 overn. Nagasaki en 2 in Aso (daardoor tijd om 
vulkaan Mt Aso te zien), maar uiteraard kunt u verblijf Nagasaki verlengen!     

Terug avondvlucht Fukuoka- Seoul met Korean air / KLM Seoul- Amsterdam (aankomst 
volgende ochtend)

N.B. Anders dan in brochure: nu met gereserveerde treinkaartjes en 1e en laatste overn. Fukuoka ipv Osaka, daar u Amsterdam-
Fukuoka vliegt.



Themareis G, de "oude" 88 Tempeltocht van Shikoku
21 dagen € 4.130 € 4.550 € 4.720 € 5.840
aanrader autohuur dag  5 t/m 18 (Tokushima tot Okayama) extra kosten ca. 321 321 914 914

De 21 dagen-reis is v.a. dag 5 niet mogelijk  zoals nu in brochure: 1 overn. Tokushima of Bando naast tempel 1, 1 overn. in tempel 6 en 1 overn. na tempel 12 zijn noodzakelijk.

Daarom hebben we de reis herzien en op onze website aangepast. U vindt daar de hele nieuwe route, ook met extra suggesties (andere mooie tempels, rustdag aan strand etc.)

Themareis G, de "nieuwe" 88 Tempeltocht van Shikoku, 26 dagen € 4.900 € 5.470 € 5.650 € 6.285

26 dagen, de "nieuwe" reis de luxe tarieven: zie website

aanrader autohuur vanaf  dag 10 - 22 (2e keer Tokushima - Takamatsu) 264 264 845 845

liever alleen autohuur op dag 19 - 22 (Iya Vallei) 101 101 272 272

Themareis H, Noord en Midden Alpenroute, 24 dagen

Cat B Cat B

€ 5.720 € 7.350

Cat.A. * toeslag Kamikochi 2 pers.kamer (2 nachten)
Cat.B.  toeslag prachtige ryokan 1 nacht Kawaguchiko en 1 nacht top-ryokan Takayama 280 655

Themareis K, Avontuurlijke wandeltocht (Groepsreis) N.B.Sinds 2015 alleen op individuele basis mogelijk, zie meteen hieronder

reis K1 van  2- 17 mei 16 dagen
reis K2 van 17 okt- 01 nov 16 dagen
1 pers.kamer op verzoek en alleen in westerse hotels mogelijk
verlenging op individuele basis mogelijk

Themareis K, Avontuurlijke wandeltocht (Individueel), 18 dagen comf 1e klas comf 1e klas
18 dagen, want u overnacht na aankomst eerst 1 nacht In Osaka (inclusief)
op basis van openbaar vervoer € 3.660 € 4.170 € 4.325 € 5.255
Vertrek dagelijks mogelijk
aanrader: autohuur van dag 2 t/m 11 (Osaka-Nara), extra kosten ca. 237 237 428 428

N.B. Anders dan in de brochure: Na aankomst Japan overnacht u 1 nacht in Osaka, 2 ntn Mt Koya, 2 ntn Yunomine.
I.p.v. in  Koguchi overnacht u 2 nachten in Nachi en i.p.v. in Asuka en Tenri overnacht u 2 nachten in Nara.
(N.B. Tempelverblijf Nachi is gesloten, nu overn. eenvoudige ryokan nabij de tempel)

Backpacker reis A,  15 dagen budget comf budget comf

met Rail Pass van 14dagen: KLM, non-stop € 2.425 € 2.855 € 2.710 € 3.360
Finnair M kl € 2.060 € 2.490 € 2.345 € 2.995

Backpacker reis B,  21 dagen budget comf budget comf
met Railpass van 21 dagen KLM, non-stop € 3.050 € 3.485 € 3.440 € 4.203

Finnair M kl € 2.685 € 3.115 € 3.075 € 3.836

Backpackers reis C,  26 dagen budget comf budget comf

met Railpass van 21 dagen KLM, non-stop € 3.545 € 3.980 € 4.005 € 4.768
Finnair M kl € 3.180 € 3.610 € 3.640 € 4.400

Terugvliegen uit Fukuoka? Dat kan dagelijks met overstap in Seoul of Osaka, tickettoeslag ca Eur 95
De TSE A- en -B reizen worden niet meer uitgevoerd

TSE-A, Trans-Siberië+ Japan Minshuku A comf 1e klas comf 1e klas

Totaal: 27 dagen

1e klas treinen Rusland  mogelijk met toeslag, deze is ca.

TSE-B, Trans-Siberië, Mongolie-China + Japan Minshuku A
Totaal: 35 dagen

1e klas treinen Rusland en Mongolie mogelijk met toeslag,deze is  ca:

VERLENGINGEN
1e klas de luxe 1e klas de luxe

Mount Koya verlenging
2 dagen/ 1 overn. incl. gereserveerde treinen Kyoto-Mt Koya-Osaka individueel € 240 € 300 € 275 € 355
3 dagen /2 overn. incl. gereserveerde treinen Kyoto-Mt Koya-Osaka individueel € 415 € 535 € 485 € 650

Liever met gids?  2 dagen begeleide tour naar Mt Koya met Tempelovernachting, 
volpension, alleen vanaf Osaka ma/don in klein groepje € 399 € 439

Kyoto Speciale tuinen en Paleizen bezoek
Katsura Villa, Shugakuin, *Oude Keizerlijke paleis per object

Mostempel (excl. Yen 3000 pp donatie, ter plekke contant betalen)
(N.B. *Oude Keizerlijke Paleis zit op weekdagen standaard incl. in Kyoto ochtendtour)

Okinawa 5 dagen/4 nachten laagseizoen! 1e kl luxe 1e kl luxe

4 overnachtingen incl. ontbijt, excl. vluchten € 625 € 1.495 € 1.205 € 2.160

4 overnachtingen incl. ontbijt, incl. vluchten Okinawa/Naha - Tokyo/Osaka/Fukuoka € 838 € 1.655 € 1.418 € 2.320

Tarieven erg afhankelijk van dag en seizoen; autohuur Okinawa niet meer inclusief; mogelijk op aanvraag (kleine auto: 1e dag Eur 99, vanaf 2e dag Eur 69 per dag)

Facultatief: kosten pp
Noord Okinawa bustour, dagexcursie incl. lunch. dagelijks 55
Bezoek Ryukyu-dorp, Cape Manzamo, Aquarium, Ananasbomenpark.
Zuid Okinawa bustour, ochtend of middag, 6 uur dagelijks 50
Shuri Castle Park World Heritage Tour, Okinawa Peace Memorial Park dagelijks 50

Ishigaki 5 dagen/ 4 nachten comf 1e klas comf 1e klas
inclusief vluchten vasteland Japan naar/van Ishigaki € 1.370 € 2.085
inclusief 4 dagen autohuur, onmisbaar op Ishigaki!

comf comf
Hokkaido 5 dagen/4 nachten
incl. vluchten van vasteland naar Sapporo op airpassbasis of LowCostCarrier € 1.050 € 1.190
ook incl. Hokkaido Rail Pass 5 dagen, bij autohuur ipv trein is toeslag: € 8 € 127

Cat A: mix van budget en comf.accommodatie, met verblijf in leuk *slaapzaaltje (naar sekse gescheiden) in Kamikochi

Cat B: mix van comfort en 1e klas met uitschieter naar luxe en naar eenvoud (vanwege de sfeer)



Hokkaido 7 dagen/ 6 nachten

€ 1.410 € 1.630

€ 83 -€ 89
Of liever alle dagen autohuur? (2p. Korting, 1p. Toeslag) -€ 68 € 35

SG 100 Werelderfgoedreis Hokkaido min. 2 pers. pp op verzoek
Nu alleen op indiv. Basis mogelijk, zonder gids; toeslag in Golden week,  juli en augustus van ca 10% .

DE IN  TOZAI's  TOURS GEBRUIKTE HOTELS
Alle kamers zijn met bad*, behalve bij minshuku. Onderstaande tarieven zijn  exclusief weekend/hoogseizoentoeslag

Plaats Naam hotel Verlenging pp per nacht

Tokyo 2 pers.k. pp   Opmerkingen

budget Asia Centre hotel, incl.ontbijt (kamer 15 m2) 59 kamer met 1 groot bed

Asia Centre hotel, incl. ontbijt (kamer 20 m2) 66 kamer met 2 aparte bedden

Comfortabel Shiba Park hotel, standaard kamer (20 m2) 99

1e klas Courtyard by Marriott Ginza of  Ana Intercontinental 155 zwembad (juli+aug.)

1e klas+ Keio Plaza Hotel, superior room 112 zwembad, niet gratis

de luxe Prince Park Tower 182 zwembad, niet gratis

de luxe exclusief Park Hyatt hotel 247 zwembad, niet gratis

Kyoto
budget Tozai westers hotel of leuke ryokan 60

Tozai ryokan  ( 2 verschillende) 86 kamers met bad/wc

Comfortabel Karasuma hotel,  Aranvert hotel 87 dit is het laagste seizoen

ryokan Sakura ryokan 90
1e klas Kyoto hotel Okura, Ana hotel, Kyoto Royal, Westin Miyako 135
1e klas ryokan Hiiragiya bekkan ryokan, alleen kamers met wc* 152,8 incl. ontbijt

Hiiragiya bekkan of Motonago ryokan 191 incl. diner en ontbijt

de luxe Westin Miyako hotel, de luxe kamer of Okura 120 toeslag okt-dec,19mar-11apr

de luxe ryokan Hiiragiya ryokan, Tawaraya ryokan 365 incl. diner en ontbijt

zeer luxe, exclusief  hotel Ritz Carlton 500-600 pp incl. ontbijt gratis zwembad

Minshuku in Japan vanaf 85-125 pp incl. diner en ontbijt

ryokan vanaf 50-60 pp excl.maaltijden

vanaf 80-95 pp excl.maaltijden

Facultatieve excursies
 In 2020 zijn een aantal excursies vervallen

Vraagt u aan ons naar de details van de excursie(s) en op welke dagen deze uitgevoerd wordt/worden. 
In het weekend en op Nationale feestdagen vervalt een excursie soms of wordt die iets anders uitgevoerd.  Bij bevestiging van uw reis geven wij u dit door.

TOKYO kosten kosten

BUS1JT00H2MMS Tokyo ochtendexcursie 54 460
BUS1JT01H2MMS Tokyo middagexcursie 57 144
BUS1JT04H2MMS Panoramic Tokyo Tour, incl. lunch 102 327

A080, A210, A220, A250, A320, A500, A560, A160 zijn helaas vervallen 118
BUS1JT05H2MMS  Dynamic Tokyo, incl. lunch 121 137

174

Sumo Tour Tokyo Tournament (bus vanaf Hamamatsucho) 99

GDT1J00711MMS Sumo Tour met Chanko nabe-diner 135

CRS1J00513MMA Tokyo Dinner Cruise in baai Tokyo 85 146

GDT1J01901MMS middagexcursie naar het Ghibli Museum 132
CUL120, CUL300,TYO-O-A590 zijn helaas vervallen vervallen

ACT1J06201MMS theeceremonie 71 1222

GDT1J00411MMS Sushi maken en bezoek Tsukiji vismarkt 125 1347

GDT1J006V1MMS Wandelexcursie door Kabukicho; Tokyo's entertainment district 58 alleen op individuele basis

1060

Excursies in KYOTO
BUS1NN1701NNS Kyoto ochtendexcursie 67 147

73

BUS1NN2801NNS Kyoto middagexcursie 58 187

N210, N220, N700, N800 zijn helaas vervallen

incl. vluchten van vasteland naar Sapporo op airpassbasis of LowCostCarrier, incl. autohuur 4 dagen en 3 dgn Hokkaido Pass

F 900 nu F990 Kamakura/Enoshima 
excursie per bus, incl. lunch

Liever alles per trein? Hokkaido Rail Pass (1 van 3 dagen + 1 van 4 dagen) ipv autohuur? Dan toeslag:

ACT1J03804MMA Tokyo kimonotour, u wordt gekleed in kimono en heeft de 
gelegenheid om in Asakusa rond te wandelen 49

K100 nu K610 Himeji kasteel & 
Akashi Kaikyo Bridge wandelexcursie  
N500, M300, N600 zijn helaas 
vervallen

F850:Fuji excursie+ begeleid  bezoek 
bos/ grotten van Mt Fuji

L 400 Kyoto - Japanse Alpen, 3 dgn 
voor 2 pers. Tarief is pp 
(Hotels in 3*, met toeslag verblijf in 
luxe hotels mogelijk! 

L700 one way: 1, 2-of 3-daagse 
Tateyama- Kurobe Alpen route (bijv. 
vanaf Matsumoto of Toyama).

FPK1 = F310 Nikko en Ninja (in Edo 
Wonderland themapark) dagtour

L100 OW: Tokyo-Kyoto, 4 dagen 
begeleide reis door de Japanse 
Alpen voor 1p

L100 OW: Tokyo-Kyoto, 4 dagen 
begeleide reis door de Japanse 
Alpen voor 2p. Tarief is per persoon



NGT1NN2601NNS Kyoto Night Tour 121 184
NGT1NN4201NNS  Maiko Night Excursie 151 1105

GDT1NN2401NNS  Wandelen In Sagano, Arashiyama (West-Kyoto) zonder lunch 84 362

GDT1NN2501NNS Wandelen in Sagano, Arashiyama met lunch 131 779

HOZU: Torokko Romantic trein en Boottocht Hozu River 65 436

T101  Fushimi Inari Schrijn met z'n 1000 rode poorten; daarna sakemuseum + sake 
proeven, ochtendexcursie 90 614

min. 2 personen

NGT1NN4101NNS Diner met Maiko (geisha) op overdekt terras aan rivier in Noord-
Kyoto (Takao) incl. vervoer 187

1 overn. 216 240

4 exclusieve bezoeken Kyoto** pp 2 overn. 282 324

Kyo- Tuin 1   Katsura Villa, Kyoto 35 1 overn. 254 277

Kyo- Tuin 2  Shugakuin Imperial Villa 35 2 overn. 357 404

Kyo- Tuin 3  Mostempel Saihoji (+ ter plekke een verplichte donatie van 
3000 yen p.p. in contanten betalen) 35
Kyo-  4  Oude Keizerlijke Paleis (Kyoto-Gossho) is sinds 2017 zonder 
toestemming te bezoeken. Bezoek aan dit paleis is standaard inclusief in de Kyoto 
Morning Tour

82

141

93

Sumo Tour Tokyo Tournament (bus vanaf Hamamatsucho) 99

GDT1J01301MMS Sumo Tour Tokyo Tournament, met chanko diner 135 150
NG560 Nagoya Sumo tour (14-19u), A klas plaatsen 95

Hotspringverlengingen:
Vanuit Tokyo:  
3 dagen/ 2 nachten Yunishigawa onsen (ten noorden van Nikko) in prachtige ryokan 
incl.. 2 maaltijden. Incl. trein en bustickets, geen gids; 
Eur 20 pp toeslag voor zat nt & nt voor Jap. Feestdag. 

p.p. 410 p.p. 438

bergachtige natuur.
3 dagen/2 nachten in top-ryokan, incl. 2 maaltijden p.p.v.a. 360
incl. Shinkansen trein Tokyo-Jomokogen en 3 dagen autohuur

720

**N.B. Helaas kunnen wij niet garanderen dat er toestemming verleend wordt voor het bezoek. De aanvraagkosten 
worden helaas niet geretourneerd.

K130 privé excursie Miho museum , 
incl.entreekaartjes. Min. 2 personen 
deelname vereist, bij meer 
deelnemers wordt het tarief 
goedkoper. 

Vanuit Osaka of Kyoto:
3 dagen/2 nachten in prachtig 
Japanse stijl resorthotel incl. 2 
maaltijden, aan strand in Shirahama
(1,5 uur ten zuiden van Osaka). Of: 
verblijf in een minshuku aan zee incl. 
ontbijt mogelijk, kosten EUR 212 
p.p.Graag regelen we treintickets of 
autohuur voor u.

NG130 is helaas vervallen

S0 Vanuit Hiroshima: dagexcursie Miyajima en Hiroshima

Tevens mogelijk in leuke pensions of hotels op Izu schiereiland 
of elders.

L 400 Kyoto - Japanse Alpen - Kyoto 

Sumo: De grote toernooien vinden elk jaar plaats in oneven maanden in:

S1  Dagexcursie Hiroshima en 
Miyajima, incl. shinkansen tickets

S-2K 2 daagse tour Hiroshima & 
Kurashiki incl. begeleid bezoek, 
vervoer en hotel (in Hiroshima) 

138
GDT1NN5001NNS Gion Kimono middagtour, Gekleed en gekapt worden als een 
Maiko (leerling geisha) en dan wandelen in Gion-district!

Tokyo: jan, mei, sep //  Nagoya :juli // Osaka: maart en Fukuoka: nov. // wij regelen geen losse tickets, maar wel 
een boeiende excursie in kleine groep (incl. bezoek sumomuseum in Tokyo), kosten incl. goede, gegarandeerde 
plaatsen:

*NIEUW*  Kyoto/Osaka - 
MIYAJIMA Package : 
incl. Shinkansen retourticket + 1 of 2 ntn 
ryokan,  stop in Hiroshima heen en terug 
mogeijk zonder extra kosten !  Kosten op 
basis verblijf in Miya rikyu ryokan incl. 
avondeten en ontbijt 


