EXCURSIES VANUIT TOKYO
F777
MT FUJI BEKLIMMEN, 2 DAAGSE BEGELEIDE TOUR,
ALLEEN IN JULI EN AUGUSTUS
Alleen in juli en augustus, (zie website Tozai of inlegvel voor
exacte data) o.l.v. ervaren berggids en Engelssprekende assistent. Incl. 1 avondmaaltijd en 1 x (voorverpakt) ontbijt
Goede conditie nodig, klimervaring geen vereiste. Stevige wandelschoenen, regenkleding vereist. (Excursie begint ca. 07.15 op
1e dag tot ca. 18.30 uur op de 2e dag)
Verzamelen in Keio Plaza hotel, ca. 5 minuten lopen vanaf Tokyo/
Shinjuku station.Vandaar per bus naar 5e station Mt Fuji. (Dit is
op ca. 2400 m, halverwege de berg).
07.15
11.30
12.30-18.00
18.00

Vertrek Tokyo/Shinjuku per bus
Aankomst 5e Station; Lunchen (niet incl.) mogelijk.
Wandel - klimtocht naar 8e station (2910 m.)
Maaltijd in Toyokan hut, daarna rusten (bedden
in slaapzaal, kosten incl.)
23.00
Wandel - klimtocht naar de top van Mt Fuji
04.00
Aankomst top (3776 m.)
04.00-05.30 Zonsopkomst (onvergetelijk schouwspel) en ontbijt.
05.30-09.30 Afdaling naar 5e station.
09.30-13.00 Vrije tijd
13.00
Vertrek naar Tokyo Shinjuku via
Yamanaka-ko Spa (korte stop)
18.30
Aankomst Tokyo-Shinjuku, Op eigen gelegenheid
terug naar uw hotel.
F3OO
NIKKO DAG TOUR. INCL. LUNCH
Vertrekdata: zie inlegvel
Per luxueuze bus naar Nikko. Bezoek aan de beroemde kleurrijke
Toshogu Schrijn, gewijd aan de stichter van het Tokugawa Shogunaat, tot 1868 de feodale heersers van Japan.Vervolgens maakt
u een schitterende bustocht langs 20 niet enge haarspeldbochten (in het Japans genoemd “I-ro-ha-za-ka”) naar boven waar
een spectaculair panorama over de bergen van Nikko zich voor
uw ogen ontvouwt. Lunch in een lokaal restaurant. U bezichtigt
boven in de bergen het prachtige Meer van Chuzenji en vanaf
een plateau de Kegon waterval, een spectaculair gezicht!Tegen
de avond rijdt de bus via 28 haarspeldbochten weer naar beneden en terug naar Tokyo. De tour eindigt na aankomst in Tokyo
op de Ginza of in Shinjuku waarvandaan u op eigen gelegenheid en op eigen kosten teruggaat naar uw hotel.
F900
KAMAKURA WANDELEXCURSIE INCL. LUNCH
Per lokale trein naar Kamakura en naar Hase. U bezoekt eerst te
voet de Daibutsu, de Grote Boeddha van Kamakura, en de Hase
Kannon Tempel.
Na de lunch in een lokaal restaurant bezichtigt u de Tsurugaoka
Hachi-mangu Schrijn. Aan het eind van de middag wandelt u
via de Komachi winkelstraat terug naar Kamakura station. U reist
per trein terug naar Tokyo. Einde van de tour. U gaat op eigen
gelegenheid en op eigen kosten terug naar uw hotel.
F8OO
MT FUJI-HAKONE DAGEXCURSIE
Per luxueuze bus over de Chuo Expresweg over het pittoreske
platteland naar Mount Fuji; bezoek Fuji Visitor’s Center; lunch in
een hotel aan de voet van Mount Fuji; bustocht tot het 5e station, halverwege Mount Fuji; vervolgens schitterende bustocht
om Mount Fuji heen naar Hakone; boottocht over het meer van
Ashi; per kabelbaan de berg Mount Komagatake op voor een
fantastisch panorama van het Fuji/Hakone National Park; vervolgens terug naar Tokyo. Tegen de avond terug per supersnelle
‘bullet’-trein van Odawara naar Tokyo-Station. Vandaar gaat u
op eigen gelegenheid terug naar uw hotel.
F810
2-DAAGSE EXCURSIE MT FUJI / HAKONE
DAG 1 • als F800 met overnachting in het Kowakiën Hotel,
waarvan u beslist het hete bronnenbad moet proberen!
DAG 2 • Vrij programma. Zie voor bezienswaardigheden Hakone bij de verlengingssuggesties. ‘s Avonds per Superexpress, de
‘bullet’-trein terug van Odawara naar Tokyo-Station. Vandaar
gaat u op eigen gelegenheid terug naar uw hotel.

F650
1 DAAGSE CANYONING OF RAFTING TOUR
en
F660
2-DAAGSE CANYONING OF RAFTING TOUR
Per superexpress naar Jomo-Kogen station in Gumma Pref.
Barbecue lunch en daarna Canyoning of rafting naar keuze,
(met Engels sprekende instructeur).
Ca. 17.30 uur terug naar Tokyo, aankomst 19.00 uur.
Bij de 2-daagse tour overnacht u in Minakami Alpen Lodge
(Japanse stijl lodge, geen wc/bad in kamer).
Avondeten en ontbijt zijn niet inbegrepen.
DAG 2 • Vrij, ‘s avonds per Shinkansen terug naar Tokyo.
FPQ1
FUJI Q DAGEXCURSIE FUJI KYU HIGHLAND PRETPARK +
HOTSPRING (ca. 09.00-19.30 uur)
Hele dag in dit fameuze pretpark doorbrengen met uitzicht op
Mt Fuji. Heen en terug per bus vanaf Tokyo; alleen bij vertrek
begeleiding door Engelssprekende gids.
In het hotel Highland Resort, waar men Engels spreekt, ontvangt u de dagpass Fujikyu Pretpark en toegangsbewijs voor de
Fujiyama onsen ernaast.
G200
3 DAAGSE EXCURSIE NAAR HET NOORDEN (TOHOKU)
Tokyo - Yamagata - Sendai - Matsushima - Bandai Atami Goshikinuma - Ouchijuku - Aizu Wakamatsu Tokyo
DAG 1 • Per trein van Tokyo naar Yamagata-Tsubasa.
Kennis maken met Maiko (leerling geisha) in Yamagata.
Lunch. Fruit plukken op een boerderij in Yamagata.
Overnachting Sendai, diner voor eigen rekening.
DAG 2 • Bezoek Shiogama Schrijn, Shiogama vismarkt en Matsushima boottocht. Matsushima is 1 van de 3 beroemde landschapswonderen van Japan, zeer pittoreske eilandjes vlakvoor
de kust bij Sendai.
Wandelen op Matsushima o.a. langs Zuiganji tempel en Godaido
tempels, 3 uur vrije tijd om dit prachtige eilandje te bekijken.
Vervolgens per bus naar Bandai Atami Spa, Overnachting, incl.
Japans diner in ryokan te Bandai Atami.
DAG 3 • ontbijt. Per bus naar de prachtige plattelandsdorpen
Goshikinuma en O-uchijuku waar vele traditionele huizen
geconserveerd zijn. Bezoek sake brouwerij in Aizu en vrije tijd in
het romantische Aizu Wakamatsu. Vervolgens per bus naar Nisshinkan voor bezichtiging Handicraft schilderingen. s‘ Avonds
laat per Shinkansen van Koriyama station terug naar Tokyo.
F710
YAMANASHI, FRUIT PLUKKEN BIJ MT FUJI
Dagexcursie per bus door het prachtige berglandschap richting
Mt Fuji, Eerst bezoek Japanse wijnproducent Mercian, lunch,
bezoek druiven- of perzikboerderij (waar u net zoveel fruit mag
plukken en opeten als u wilt) en daarna bezoek Fuefukigawa
Fruitpark. Tegen de avond per bus terug naar Tokyo.
FPK-1
NINJA EN HOTSPRING IN KINUGAWA SPA, NABIJ NIKKO
Dagexcursie zonder gids, van ca. 09.00-19.30 uur. Treintickets,
bustickets en toegangskaarten liggen in uw hotel in Tokyo
klaar. Per trein van Tokyo-Asakusa station naar Kinugawa
onsen nabij Nikko.Te voet naar hotel New Okabe waar 2 uur de
tijd is om te genieten van het hotspringbad. Lunch in hotel New
Okabe, daarna per bus naar het Themapark Edo Wonderland
Nikko Edomura, een themapark waar samoerai en ninja rondlopen en je je ook kunt verkleden als samoerai of ninja. Hier blijft
u 3 uur, dus genieten maar. Tegen de avond met bus en trein
terug naar Tokyo.
FPTH2
TOKYO- MATSUSHIMA EXCURSIE, 2 DAGEN.
Matsushima-eiland is 1 van de 3 landschapswonderen van
Japan. Het ligt in Noord-Japan, niet ver van Sendai.
U reist er op eigen gelegenheid heen, maar met gereserveerde
Shinkansen treinkaartjes.
DAG 1 • Tokyo-Sendai- Matsushima Kaigan station, vertrek
tussen 08.40-10.20. Aankomst na ca. 2 uur.

Keuze uit 1e klas of de luxe ryokan-hotels. Beide hotels liggen
prachtig met uitzicht over de Stille Oceaan. Ze hebben mooie
hotspringbaden en een buitenzwembad (juli, aug.) U verblijft in
een Japanse stijl kamer. Diner en ontbijt zijn inclusief.
U bent vrij om het fraaie Matsushima (Pijnbomeneiland) te verkennen en te genieten van het uitzicht over de oceaan.
DAG 2 • Shinkansen Trein terug naar Tokyo via Sendai, vertrek
tussen 15.00-17.00 uur. Aankomst na ca. 2 uur.
Verlenging mogelijk tegen zeer speciaal tarief.
L100
TOKYO-KYOTO, 4 DAGEN BEGELEIDE REIS
DOOR DE JAPANSE ALPEN
L 100 OW = Tokyo-Mt. Fuji/Hakone-Takayama-OgimachiKanazawa-Kyoto
L100 RT = Tokyo-Mt. Fuji/Hakone-Takayama-OgimachiKanazawa-Tokyo
DAG 1 • Tokyo - Mount Fuji - Hakone
U reist per luxueuze bus over het Japanse platteland naar
Mount Fuji. Afhankelijk van de dagbezichtiging van de Vredespagode of het Fuji Visitor’s Center. Daarna rijdt u omhoog tot
het 5e station halverwege de helling van Fujisan. Lunch in het
Highland Resort Hotel. Na de lunch rijdt u naar Hakone voor
een boottocht over het meer van Ashi, één van de vijf meren
van Mount Fuji. Daarna gaat u per kabelbaan de berg Komagatake (1966m.) op voor een panoramisch uitzicht over het
Fuji/Hakone berggebied. Overnachting Hakone.
DAG 2 • Naar Takayama, waar oud en nieuw goed gecombineerd zijn. Bezoek Kusakabe Museum, waar kunst en kunstnijverheid uit deze streek tentoongesteld zijn en bezoek Yatai
Kaikan-gebouw, waar de kleurrijke praalwagens van de Festivals van Takayama staan te pronken. Verder de traditionele
straat van Takayama “San Machi”.
DAG 3 • Bezoek aan de unieke markt aan de Miyagawa-rivier,
waar boeren uit de omgeving hun producten te koop aanbieden. Daarna volgt een busrit door het pittoreske landschap via
Lake Miboro naar Shirakawago district met bezoek Toyama
huis, een kenmerkend huis voor deze streek gebouwd in 1827.
Net als de boerderijen in Ogimachi, samen met het eerder bezochte Tsumago één van de weinige plekjes in Japan waar de
historie nog in volle glorie te zien is, een dorp met oude rieten
boerderijen met hun typische “gassho-zukuri” daken, vrij vertaald “in gebed gevouwen handen”-daken. Vervolgens gaan
we in het naburige Gokayama een demonstratie van het originele Japanse papier maken zien en mogen we zelf ook aan de
slag. Tegen de avond naar Kanazawa, overnachting aldaar.
DAG 4 • Bezoek “Kenrokuen”-park, één van de 3 beroemdste
landschapsparken van Japan. Verder bezoek Kutani aardewerk
kiln, de oude geishawijk en samoerai-huizen in het Nagamachi
district. In de namiddag per trein naar Kyoto.
L700
3-DAAGSE WANDELEXCURSIE:
TATEYAMA-KUROBE ALPENROUTE.
L 700 OW = Vanuit Tokyo, eindigt in Kyoto.
L 700 RT = Vanuit Tokyo en op dag 3 terug naar Tokyo
DAG 1 • Per trein van Tokyo naar Nagano waar u Zenkoji tempel bezichtigt en de Hakuba ski resort bezoekt. Overnachting in
Shinano Omachi.
DAG 2 • Hele dag per trolleybus, bergtrein en te voet door de
hoogst gelegen tunnel van Japan en door het majestueuze alpine landschap van de Tateyama-Kurobe route, langs de Kurobe
stuwdam. Bij Daikampo heeft u een prachtig uitzicht over de
majestueuze Ushiro-Tateyama bergketen.
Overnachting in Toyama.
DAG 3 • 's Ochtends per bus naar Gokayama, een fraai dorpje
in het hirakawago district met oude rietbedekte boerderijen,
waar u een unieke cursus Japans washi-papiermaken mee kunt
maken. Vervolgens per bus naar Takayama waar u tijd krijgt om
het prachtige stadje met zijn oude straatjes te bezoeken. Vervolgens bezoek Kusakabe Folklore museum. Aan het eind van
de dag per trein naar Kyoto of Tokyo, Transfer naar hotels.
Geschatte aankomst: 19.00-20:00 uur.
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