
Het mystieke Japan
THEMA REIS F, 22 DAGEN Route: Kyoto - Hiroshima - Miyajima - Shikoku-Matsuyama - Uchiko - Ashizurimisaki - Iya vallei 

Takamatsu - ferry Tokushima - Wakayama - Kumano gebied - Yunomine - Nachi - Mt Yoshino / Mt Koya - Osaka

DAG 10 • Uchiko - Ashizurimisaki gebied
Ashizurimisaki of naar keuze het Shimanto rivier gebied.
Ashizuri misaki en de Shimanto rivier worden gekenmerkt door
prachtig natuurschoon, steile kliffen en woeste rotsen.

DAG 11 • Ashizuri Misaki, steile kliffen, woeste rotsen,
prachtige natuur.

DAG 12 • Van Ashizuri Misaki via Kochi naar de 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 bergen, waar u de hotspring via een
privé kabelbaantje bereikt.Tot 20 jaar geleden was dit nog onbe-
reikbaar 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 in te wandelen. Met openbaar vervoer is dit
helaas niet mogelijk.
Onderweg kunt u de touwbruggen (Kazurabashi) zien die
vroeger gebruikt werden om de rivier over te steken. Ook de
Bukeyashiki (oude samoerai huizen) van de in de 11e eeuw
hiernaartoe gevlucht Taira -families zijn het bekijken waard.
Een korte boottocht over de rivier in de Oboke kloof behoort
ook tot de mogelijkheden.

DAG 13 • Iya vallei, het Japan van weleer, zoals nostalgisch
omschreven in het boek ‘Lost Japan’ van Alex Kerr.

DAG 14 • Iya vallei - Kotohira, bezichtig hier de prachtige,
zeer hooggelegen Konpira tempel, vervolgens naar Takamatsu.

DAG 15 • Takamatsu, Ritsurin park, het beroemdste land-
schapspark van Japan en Shikoku Mura bij Yashima, net buiten
Takamatsu waar een museum met oude boerderijen van heel
Shikoku is nagebouwd.
Ook het tempelcomplex boven in de bergen op Yashima is erg
de moeite waard met tempels en, sporen van Japans' beroemd-
ste veldslag uit 1181 (tussen de Genji en de Heike clans).

DAG 16 • Takamatsu - Tokushima, vervolgens per ferry
naar Wakayama en daarna naar Yunomine in het Kumano
gebied, waar zich de 3 heilige tempels van Kumano bevinden
(de Hongu, Nachi en Hayatama tempels), hotspring bergdorpjes
en de oude Kumano Pelgrimsweg.

DAG 17 • Yunomine Spa, piepklein dorpje midden in het
Kumano gebied, wandel langs de pelgrimsweg Kumano-Kodo
en relax hier in de beroemdste  hotsprings van Japan.

DAG 18 • Vandaag reist u naar de Nachi tempel, 1 van de 3
heilige tempels van Kumano, nabij Shingu; overnachting in de
prachtige tempel van Nachi.

DAG 19 • Nachi tempel - Mt Yoshino (of Mt Koya) Er gaan 2
routes naar het Noorden door de grillige mystieke bergen van
het Kii schiereiland, 1 route naar Ryujin onsen en verder naar
Mt Koya en 1 route naar Mt Yoshino.
Mt Koya is een tempeldorp op 1000 m hoogte gelegen waar
Kobo Daishi het Shingon Zen Boeddhisme stichtte.
Het fraaie tempeldorp en de weg naar het Mausoleum van Kobo
Daishi zijn de hoogtepunten.

DAG 20 • Mt Yoshino (of Mt Koya), tempeldorpen gelegen
op bergrichels, wandelgebied bij uitstek en uiteraard prachtige
tempels en kloosters te zien. De kersebloesem en herfstkleuren
zijn hier het mooist van heel Japan.

DAG 21 • Tegen de avond naar Osaka, overnachting Osaka.

DAG 22 • vertrek naar Nederland

DAG 1 • Vertrek Nederland

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 feestda-
gen Higashi Honganji tempel) en Kyoto Handicraft Centre.

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

DAG 5 • Kyoto - Himeji - Hiroshima

DAG 6 • Lunchcruise van Hiroshima naar Miyajima langs
eilandjes in de Inland Sea.

DAG 7 • Miyajima, bezoek de beroemde Itsukushima tempel
en per kabelbaan Mt Misen voor spectaculair uitzicht over de
Inland Sea.

DAG 8 • Miyajima - Matsuyama, prettige stad, mooie win-
kels, prachtig kasteel en Dogo onsen, de oudste hotspring van
Japan.

DAG 9 • Naar 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.
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Hoogtepunten: Kyoto - Hiroshima - Miyajima - Shikoku - en het
mystieke Kii schiereiland (ten zuiden van Osaka).

Hoogtepunten eilanden, onsen, tempels en geheime plekjes.

• Vertrek dagelijks mogelijk

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

• Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50
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Tip:
Voor u terugreist nog even een dag of 2 uitrusten aan
het strand? Dat kan in Shirahama, ten zuiden van
Wakayama. Het heeft een prachtig wit zandstrand. We
reserveren er een eenvoudige minshuku, traditionele
ryokans of mooie resorthotels meteen aan het strand.
(Per trein of huurauto naar Osaka Kansai airport duurt
ongeveer. 2- 2,5 uur)
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