
Kyoto en de Inland sea, Miyajima, 
Shikoku en Naoshima

MINSHUKU G, 18 DAGEN
Route: Kyoto - Hiroshima - Miyajima - Matsuyama/Dogo onsen - Uchiko - Iya vallei - Takamatsu - Naoshima - Kurashiki - Osaka

maal naar boven te gaan. Onderweg hebt u een fabelachtig uit-
zicht over de Inland Sea. Boven kunt u verder lopen naar de
Misen schrijn en later te voet (of per kabelbaan) weer naar
beneden gaan. Op de westkant van het eiland ligt een mooi
lang zandstrand.

DAG 8 • Miyajima - Matsuyama, per ferry; aankomst na-
middag; bezichtig het kasteel en oudste Hotspringbad van Japan
Dogo onsen, overnachting in Matsuyama of Dogo onsen

DAG 9 EN 10 • Uchiko, een dorpje met mooie gerestoreerde
oude huizen en mooi, oud Kabuki theater, voorheen beroemd
om de kaarsenindustrie. Niet ver van Uchiko ligt Ishidatami:
prachtig afgelegen dorp met rijstvelden. In de enige minshuku
van het dorp, gevestigd in een oude boerderij is het mogelijk te
overnachten. Naar Ishidatami is nauwelijks openbaar vervoer,
een auto is hier een must. Tozai regelt het graag voor u.

DAG 11 • Uchiko-Iya Vallei, Hier kunt u ontspannen in een
van de 3 nog verborgen plekjes van Japan, het Iya gebied, uw
ryokanhotel is gelegen aan een rivier midden tussen steile ber-
gen, waar u de hotspring via een privé kabelbaantje bereikt.Tot
20 jaar geleden was dit nog onbereikbaar gebied, prachtig
omschreven in Alex Kerr's "Lost Japan".

U gaat er per trein of als u meer vrijheid wilt hebben, per huur-
auto heen. Hebt u een auto, ga dan zeker een dagje naar Mt
Tsurugi, niet ver van Iya, 1 van de hoogste bergen van Japan en
schitterend om te wandelen. Met openbaar vervoer is dit helaas
niet mogelijk.
Onderweg kunt u de touwbruggen (Kazurabashi) zien die vroe-
ger gebruikt werden om de rivier over te steken. Ook de Buke-
yashiki (oude samoerai huizen) van de in de 11e eeuw hier-
naartoe gevluchte Taira -families zijn het bekijken waard.

DAG 12 • Iya Vallei, bezoek zeker Oboke kloof en de touw-
bruggen bij Kazurabashi

DAG 13 • via Kotohira, (prachtige tempel Konpira) naar
Takamatsu

DAG 14 • bezoek het Ritsurin Park, het mooiste landschaps-
park van Japan; in de namiddag per ferry naar Naoshima

DAG 15 • Naoshima, schilderachtig eiland midden in de
fameuze Japanse Binnenzee met veel kunst,o.a. Benesse Muse-
um van Tadao Ando en Chichu Art Museum. (Naoshima heeft
tevens een prachtig strand)

DAG 16 • Van Naoshima per ferry naar het vasteland, over-
nachting in het oude witte stadje Kurashiki, nabij Okayama,
zeer nostalgisch.

DAG 17 • tegen de avond naar Osaka of Kyoto, overnach-
ting aldaar (of nabij Osaka Airport).

DAG 18 • vertrek naar Nederland

DAG 1 • Vertrek Schiphol

DAG 2 • Aankomst op Osaka Kansai Airport. Naar Kyoto

DAG 3 • Kyoto ochtendexcursie, met bezoek Nijo Castle, Gou-
den Paviljoen en het oude keizerlijke paleis (op zat/zon/ feest-
dagen Higashi Honganji tempel) en Kyoto Handicraft Centre.

DAG 4 • Kyoto, verken Kyoto zelf b.v. Kibune, Kiyomizu tem-
pel, Gion geishawijk of andere tempels.

DAG 5 • Kyoto - Miyajima, per trein tot Hiroshima, tijd
voor bezichtiging Hiroshima vredesmonument en stad, over-
nachting Hiroshima

DAG 6 • Lunchcruise door de schilderachtige Inland Sea van
Hiroshima naar Miyajima.

DAG 7 • Miyajima, Dit rustieke, charmante eiland staat
bekend als één van de drie mooiste landschapsgezichten van
Japan. Letterlijk vertaald betekent Miyajima "Tempeleiland".
Van verre ziet u de kleurrijke Itsukushima schrijn, waarvan de
bekende rode Torii-poort in zee staat. Overal dwalen wilde her-
ten en aapjes rond. Met de wandelkaart die u van Tozai mee-
krijgt kunt u de mooiste plekjes op eigen gelegenheid ontdek-
ken. Op Miyajima vindt u bergen, tempels, schrijnen, leuke
dorpjes en schitterende parken. Vooral het Momijidani-park,
met zijn esdoorns -’Momiji’ in het Japans- die in de herfst fel-
rood kleuren, is prachtig. Erg leuk is om met de kabelbaan hele-
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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

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

• Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50
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Verlengingsuggestie:
Kaap Ashizuri- misaki, woeste kliffen aan zuidkant
van Shikoku of trek rond in de bergen van Shikoku, bv.
Naar Mt Ishizuchi, de hoogste berg van Shikoku, niet
ver van Matsuyama
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