
Japan in een notendop
9 DAGEN 

Route: Tokyo - Mt Fuji/Hakone - Kyoto 

Komagatake op (1966m.) voor een panoramisch uitzicht over
het Fuji/Hakone berggebied. Overnachting Hakone in naar
keuze minshuku, ryokan of hotel.

DAG 6 • In de namiddag reist u per Shinkansen superexpres-
trein naar Kyoto waar u naar keuze overnacht in een hotel of
ryokan.

DAG 7 • Ochtendexcursie Kyoto. U bezichtigt Nijo Castle,
eens het familiepaleis van de Tokugawa Shogun, de feodale
heersers van Japan. Nijo Castle is beroemd om zijn fraaie interi-
eurs en zijn piepende “Nachtegaal” vloer, die in vroegere tijden
moest waarschuwen voor insluipers. Verder bezichtiging van
het Gouden Paviljoen (Kinkakuji) en het Oude Keizerlijke
Paleis. In het Kyoto Handicraft Center kunt u demonstraties van
oude ambachten bekijken, zoals houtsnijkunst, zwart-wit schil-
deren (sumi-e), calligrafie, kimono’s vervaardigen. Uiteraard zijn
al deze producten, naast andere souvenirs, hier te koop. N.B. Op
zaterdag, zondag en Nationale feestdagen is het Oude Keizer-
lijke Paleis gesloten, u gaat dan naar de Higashi Honganji Tem-
pel, dicht bij het station van Kyoto.

DAG 8 • Vrij programma in Kyoto.

Dag 9 • Einde van uw Japan-reis. U reist op eigen gelegenheid
per Airportbus naar Osaka Airport voor vertrek naar Nederland
of een andere bestemming van Tozai Travel.

Verlenging mogelijk

DAG 1 • Vertrek uit Amsterdam.

DAG 2 • Aankomst in Tokyo. U reist op eigen gelegenheid van
Narita Airport naar uw hotel in Tokyo. U kunt bij Tozai alvast
een Airportbusticket kopen.

DAG 3 • Dynamic Tokyo dagexcursie.
Bezoek aan Tokyo Tower voor een spectaculair uitzicht over
Tokyo. Vervolgens woont u een theeceremonie bij in de
Happoën Garden, een traditionele Japanse villa met een prach-
tige tuin. Na een korte stop op het Plein van het Keizerlijke
Paleis is het tijd voor de barbecuelunch in het Chinzanso Gar-
den restaurant. Vervolgens rijdt u langs de Diet (het parle-
mentsgebouw) naar de Sumida-rivier voor een schitterende
boottocht onder Tokyo’s prachtige bruggen door. Aan het eind
van de dag bezoekt u Asakusa Kannon Tempel in het oude
Tokyo met zijn leuke winkeltjes vol met kunst, kunstnijverheid
en souvenirs. Via de Ginza, Tokyo’s meest exclusieve winkel- en
uitgaansdistrict, wordt u naar uw hotel teruggebracht.

DAG 4 • Vrij programma in Tokyo. Gelegenheid tot het maken
van facultatieve excursies of om op eigen gelegenheid Tokyo te
ontdekken.

DAG 5 • Mount Fuji / Hakone dagexcursie.
U reist per luxueuze bus over het Japanse platteland naar
Mount Fuji. Afhankelijk van de dag bezichtiging van de Vre-
despagode 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
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• Vertrek dagelijks mogelijk

• Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of
ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe)
Liever overal in hotels? Dat kan bijna overal!

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

• Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50

8

Kinkakuji, Kyoto

Mt. Fuji

Asakusa Kannon Tempel, Tokyo

Theeceremonie


