
De volgende mogelijkheden bieden wij u:
• trein (met 1 of 2 x overstappen + busrit van 45 min)

reisduur min. 1,5 uur
• privé-excursie, auto met chauffeur van een halve dag

(ochtend of middag), zie facultatieve excursies op pag.
42-45.

• Autohuur voor 1 dag. De route wordt dan van tevoren
voorgeprogrammeerd in de navigator.

U kunt dan desgewenst aansluitend het naburige potten-
bakkersdorp Shigaraki bezoeken.

DAG 14 • Vrije dag.
De dorpjes grenzend aan Kyoto, zoals Kurama, Kibune,
Takao, Arashiyama, Sagano en het nog nauwelijks bezoch-
te Kiyotaki zijn erg de moeite waard om te bezoeken. U vindt er
prachtige tempels in een schitterende omgeving. In Takao en
Kibune worden in de zomer en de herfst terrassen over de rivier
aangelegd waarop restaurantjes hun maaltijden serveren,

Suggestie voor avondprogramma: Kyoto Special Night excursie.
Japans diner in de Japanse herberg Yoshi-ima in de oude geisha-
wijk Gion, gevolgd door een cultureel programma waarin diver-
se traditionele Japanse kunsten aan bod komen zoals muziek
en geishaoptreden.

Suggestie • Overnacht in 1 van de prachtige ryokans (met
hotspringbad) in Takao, Kibune of Arashiyama.

DAG 15 • U reist per trein naar het “Witte Reiger Kasteel’ van
Himeji(1580). Dit is het best bewaarde klassieke kasteel van
Japan. In tegenstelling tot veel andere ‘oude’ kastelen in Japan
niet herbouwd in gewapend beton! Na de middag reist u door
naar Miyajima. Dit eiland is vooral beroemd om de torii, poort
van de Itsukushima Shinto-schrijn, die voor het eiland in het
water staat. Met een beetje geluk kunt u een Shinto ceremonie
bijwonen. Vanaf de Esdoornvallei (Momiji-dani) vlakbij uw ryo-
kan gaat een kabelbaan naar boven richting Mt. Misen. Het uit-
zicht vanaf de top van Mt. Misen (530m) is ronduit spectaculair.
U verblijft hier twee nachten in een ryokan of minshuku. Ontbijt
en diner zijn hier inclusief en uiteraard Japanse stijl.

DAG 16 • Vrij programma op Miyajima om te wandelen en te
winkelen.

DAG 17 EN 18 • U reist naar het “kunsteiland” Naoshima
met haar talrijke galeries en het Museum of Contemporary Art,
gebouwd door één van Japans beroemdste architecten, Ando
Tadao. Naoshima is een prachtig eiland. Behalve veel kunst en
architectuur vindt u hier ook een mooi lang strand. Neemt u uw
badpak mee als u van zwemmen houdt. U overnacht hier in het
comfortabele Park Hotel aan het strand of in het museumhotel
“Benesse House” of in het nog hoger gelegen “Oval”(1e klas)
met uitzicht op de Japanse binnenzee.

DAG 19 • U reist met de Shinkansen van Okayama, naar
Osaka, waar u overnacht.

DAG 20 • Per Airportbus naar Kansai Airport en terugvlucht
naar Amsterdam.

Ryokan Miyajima

Takao, Kyoto
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Verlenging met een hotspring op Shikoku eiland

• Vertrek dagelijks mogelijk

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

• Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50

DAG 1-19 • als basis Thema Reis B

DAG 19 • In de ochtend per boot van Naoshima naar
Takamatsu op Shikoku eiland, bezoek Ritsurin park, het
mooiste landschapspark van Japan.
Overnachting nabij de haven in een prachtig Westers hotel
met schitterend uitzicht over de Inland Sea.

DAG 20 EN 21 • Twee dagen (of langer) ontspannen in een
Onsen hete bronnenplaats, een Hotspring op Shikoku in
een van de 3 nog verborgen plekjes van Japan, het Iya
gebied, middenin de bergen aan een rivier, waar u de hot-
spring via een kabelbaantje bereikt. Tot 20 jaar geleden was
dit nog onbereikbaar gebied. Dit tot voor kort verborgen
gebied wordt prachtig omschreven in Alex Kerr's "Lost
Japan". U gaat er per trein of als u meer vrijheid wilt hebben,
per huurauto 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.
Onderweg kunt u de touwbruggen (Kazurabashi) zien die
vroeger gebruikt werden om de rivier over te steken. Ook de
Bukeyashiki (oude samoerai huzien) van de in de 11e eeuw
hiernaartoe gevluchte Taira families zijn het bekijken waard.

Een boottochtje over de woeste rivier bij Obokei behoort ook
tot de mogelijkheden.

Iya
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DAG 22 • Met de auto terug naar Awa-Ikeda of een andere
plaats in Noord-Shikoku, waar u de auto inlevert, vervolgens
met de trein  over 1 van de grote bruggen dwars over de
Inland Sea via Okayama terug naar Osaka, waar u over-
nacht, budget /comf. passagiers in leuke ryokan bij Osaka
station of bij Osaka-Namba. 1e klas/deze passagiers hebben
keuze uit:
fraai en rustig gelegen hotel met uitzicht op Osaka Castle of
in het uitgaansgebied bij uitstek, in Namba.
Voor alle categorien is het mogelijk in een hotel vlakbij Kansai
airport te overnachten.

DAG 23 • Vertrek Osaka-Amsterdam
OF DAG 24 • Vertrek Osaka-Amsterdam, indien u
verlengd met Awaji Island.

TIP: Bent u een fan van architect Ando? 
Hou dan de auto tot Osaka of Kansai Airport. Verleng
dan met 1 of 2 nachten op Awaji Island en bezoekt u
de Watertempel en het Westin Awaji hotel gebouwd
door de beroemde Japanse architect Tadao Ando. U
overnacht in het prachtige Westin Awaji Hotel.
De volgende dag gaat u dan naar Osaka of Kansai air-
port, waar u overnacht.

Watertempel

Facultatieve excursies

Kyoto Special Night:
Of één van de andere excursies, zie de pagina met
Facultatieve excursies.

Suggestie:
Diners reserveren in mooie restaurants in Tokyo en
Kyoto (enkele met Michelin ster)

Topklasse ryokans of suites reserveren in Hakone, Kyoto
of Naoshima

Awaji Island

Naoshima


