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Hokkaido
Dit meest noordelijke hoofdeiland van Japan was tot plus
minus het jaar 1800 goeddeels onontgonnen gebied dat
bewoond werd door de Ainu, de autochtone bevolking van
deze regio die haar wortels had in Oost-Siberië en Alaska. In
de nabijheid van Asahikawa zijn nog de hutten van de Ainu
te zien, de oorspronkelijke inwoners van Japan.
Nadat de Japanse Meiji regering halverwege de 19e eeuw
overging tot grootscheepse kolonisatie van Hokkaido en
westerse schepen de havensteden Hakodate en Otaru bereikten bleek pas wat voor natuurlijke schatten dit uitgestrekte
eiland herbergde: heuvels, groene vlakten, meren, vulkanen,
sneeuw en ijs!
Thans is Hokkaido een paradijs voor natuurliefhebbers, wandelaars, kampeerders en natuurlijk voor wintersporters: op
Hokkaido is het winter van eind oktober t/m april en de hellingen zijn dan bedekt met een dik pak sneeuw. Maar ook
‘s zomers is Hokkaido prachtig: de sneeuw maakt dan plaats
voor bloemenvelden en de temperatuur loopt op tot gemiddeld 21 graden overdag. Een regenseizoen (zoals de rest van
Japan in juni) kent Hokkaido niet en men wordt hier dan ook
niet geplaagd door de klamme vochtige hitte die Tokyo, Kyoto
en Kyushu kenmerkt in het zomerseizoen.
Bezoekt u vooral (met huurauto of trein) een of meerdere
natuurparken op Hokkaido: Toya of Akan National Park met
hun bergen en vulkanische meren, Daisetsuzan National
Park, dat ‘s winters een prachtig skigebied is en in juli/augustus bedekt wordt door de prachtigste bloemenvelden, en/of
de Shiretoko Pensinsula, een van de laatste echte wildernisgebieden in Japan! Maar ook de steden van Zuid-Hokkaido
zijn de moeite waard, vooral bruisend Sapporo met zijn brede
boulevards en fameuze ijssculpturenfestival (in februari), als
mede Hakodate en Otaru met hun historische, westerse
gebouwen die in de 19e eeuw werden bewoond door Amerikaanse en Europese diplomaten.
Het Shiraoi Ainu Museum, (ook Porotokotan genoemd), is
een van de betere Ainu Musea op Hokkaido. Ainu cultuur en
manier van leven wordt buiten getoond in een reproductie
van een klein Ainu dorp en binnen in een gewoon museumgebouw. Verschillende voorstellingen zoals traditionele Ainu
dansen, worden de hele dag gehouden. Het Shiraoi Ainu
museum is 5 stations ten Oosten van Noboribetsu per lokale
trein. Enkele reis duurt ongeveer 30 minuten en kost ca. 350
Yen. Let erop dat er slechts om de 2 uur een trein gaat.
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met autohuur of railpass op Hokkaido
(vanaf Tokyo, Nagoya, Osaka, Fukuoka of elders)

met autohuur of railpass op Hokkaido
(vanaf Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka of elders)

Inclusief:
- Airpass 2 coupons (zie eerst voorwaarden op inlegvel)
- comfortabele hotels met 4x ontbijt en 3 x diner
- 5-daagse Hokkaido Rail pass, onbeperkt gebruik van JR treinen
en de meeste JR bussen.
U kunt ook kiezen voor autohuur voor de gehele periode.

Inclusief:
- Airpass 2 coupons (zie eerst voorwaarden op inlegvel)
- comfortabele hotels met 6 x ontbijt en 3 x diner
- autohuur van dag 1 t/m dag 4 en 3-daagse Hokkaido Rail
pass op dag 5 t/m 7, gedurende die periode onbeperkt gebruik van JR treinen en de meeste JR bussen;
U kunt ook kiezen voor autohuur voor de gehele periode.

DAG 1 • Vlucht naar Sapporo.
U ontvangt bij aankomst uw vouchers en reisschema van onze
gids. U vertrekt per trein naar Hakodate (ca. 3 uur)
Overnachting Hakodate. Diner incl.
Suggesties: bezoek West Old Town, Mt Kakodate Ropeway en
de ochtend vismarkt.
DAG 2 • Na het ontbijt (incl.) per trein langs een prachtige,
schilderachtige route naar Toya Spa (ca 1,5 uur) gelegen in het
Shikotsu Toya National Park
Suggesties: bezoek Lake Toya of wandel uren door het nationale
park. Overnachting in Toya. Diner en ontbijt incl.
DAG 3 • Per trein Toya - Noboribetsu Spa (ca. 40 min.)
Suggesties: Marine Park Nics (Aquarium), Traditioneel Berenpark. Overnachting Noboribetsu. Diner en ontbijt incl.
DAG 4 • Per trein Noboribetsu - Sapporo, (ca. 1 uur)
Suggestie: bezoek Sapporo Odori Park, Mt Okura per kabelbaan
en Clock Tower. Overnachting in Sapporo, alleen ontbijt incl.
DAG 5 • vrij tot vertrek naar het vliegveld (per trein)
Vlucht naar Tokyo of elders.

DAG 1 • Vlucht naar Sapporo.
U ontvangt bij aankomst uw vouchers en reisschema van
onze gids. U neemt uw huurauto in ontvangst en vertrekt
naar Furano. (ca 2 uur). U overnacht in Furano, diner en ontbijt zijn inclusief. Furano and Biei zijn 2 steden in het centrum
van Hokkaido, bekend om hun plezierige en pittoreske landschappen. De beste tijd om dit gebied te bezoeken is in juli
en augustus wanneer de lavendelvelden in volle bloei staan.
In de winter is dit een populair ski gebied.
DAG 2 • Per auto naar Asahikawa (ca 1 uur).
Suggesties: Bezoek Asahikawa Zoo, Traditional Art Village.
Overnachting Asahikawa, alleen ontbijt is incl.
DAG 3 • Per auto naar Abashiri (ca 3 uur).
Suggesties: bezoek het hotspringdorp Sounkyo, met zijn
prachtige natuur. Een van de grootste attracties van Daisetsuzan is de Japanse setting. Sounkyo, een klein stadje in de
Noordoost hoek van het park, is de poort naar Daisetsuzan.
Het is weinig meer dan een rijtje winkeltjes, een school en
wat hotels binnen de formidabele rotsmuren van de Sounkyo
Kloof. Het verblijf hier verschaft een milde introductie tot de
zwaarte van de komende tocht in de bergen en laat u kennis
maken met de beste accommodaties en met het eten van
Hokkaido en Mount Taisetsu en Lake Abashiri. Overnachting
Abashiri, alleen ontbijt incl.
DAG 4 • Per auto naar Kushiro (ca. 2,5 uur)
Suggesties: World Heritage Shiretoko, Kushiro National Park.
Lake Masshu. Lake Kushiro. U levert uw auto in. Overnachting Kushiro, alleen ontbijt incl.
DAG 5 • Met de Railpass per trein in 1,5 uur naar Obihiro.
Suggesties: bezoek Sweetshop, Tokachigawa Hotspring.
Overnachting Obihiro, alleen ontbijt Incl.
DAG 6 • Met de trein ca 12,5 uur naar Sapporo.
Suggestie: bezoek Sapporo Odori Park, Mt Okura per kabelbaan en de Clocktower, het symbool van Sapporo.
Overnachting in Sapporo, ontbijt en diner zijn incl.

Sapporo

DAG 7 • vrij tot vertrek naar het vliegveld (per trein)
Vlucht naar Tokyo of elders.

Excursie HOKKAIDO, in kleine groep met Engelssprekende gids
SG 100
WERELDERFGOED REIS SHIRETOKO EN OOST HOKKAIDO 4 DAGEN (Vanaf Sapporo)
DAG 1 • Per bus naar het bloemenpark Kami-Furano, beroemd om zijn bloeiende lavendelvelden. Vervolgens naar
het landschappelijk mooie Biei no oka en Takushinkan, met
prachtig uitzicht op platteland en bloemevelden.
Overnachting in de prachtige plaats Sounkyu, een bergkloof
dat de poort vormt tot Daisetzuzan National Park

DAG 3 • per bus naar de Shiretoko Five Lakes, vervolgens
per bus naar de beroemde hetebronnen plaats Kawayu
spa op Mr Io, daarna bezoek Lake Mashu en naar de Kushiro moeras, het grootste moerasgebied van Japan, met
overweldigend natuurschoon.
Overnachting in Akanko aan het meer van Akan

DAG 2 • Per bus voor bezichtiging Ginga Ryuusei watervallen, en bezoek Lake Saroma. Tijd om Shiretoko gebied te zien
(op Werelderfgoed lijst) en een optioneel boottochtje te maken
op de rondvaartboot.
Overnachting Utoro, gelegen in dit prachtige Shiretoko Schiereiland park.

DAG 4 • Via het mooie Onneto meer en Ashoro naar
Tokaichi Millennium woud.
Aan het eind van de dag per bus naar Sapporo station of
vliegveld. Eind van deze tour.
Graag boeken wij aansluitend een hotel voor u in Sapporo.

Sapporo Snow Festival
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