
De Japanse Alpen route
MINSHUKU B, 21 DAGEN

Route: Tokyo - Nikko - Mt. Fuji - Tsumago - Kamikochi - Shin Hotaka Spa - Takayama - Shirakawago - Kyoto

Tegen de avond reist u per trein van Nikko terug naar Asakusa-
Station in Tokyo. U gaat op eigen gelegenheid terug naar uw
hotel.

DAG 7 • Vrij programma in Tokyo. U kunt voor deze dag
facultatieve excursies boeken bij Tozai Travel of bijvoorbeeld
eens een van de gigantische warenhuizen van Tokyo gaan
bekijken.

DAG 8 • De ochtendexcursie brengt u per luxueuze bus over
het Japanse platteland naar Mount Fuji.Afhankelijk van de dag
eerst bezichtiging van de Vredespagode of het Fuji Visitor’s
Center. Daarna naar boven tot het 5e station halverwege de
helling van Mount Fuji.
Tijd om rond te kijken en een korte wandeling te maken. Lunch
in het Highland Resort Hotel. Na de lunch verlaat u de excursie-
groep en gaat u op eigen gelegenheid naar uw hotel, minshuku
of ryokan in Kawaguchiko of omgeving.

Mount Fuji (3774 m) beklimmen?
In juli en aug. gaan er rechtstreeks bussen vanuit Tokyo-Shinjuku
tot het 5e station van Mt Fuji, waarvandaan alle klimmers
beginnen.
Tot de top van Mt. Fuji is het dan nog ca 6-8 uur. U kunt over-
nachten in berghutten, hetzij dicht bij het 5e station hetzij nabij
de top. De zonsopgang is spectaculair. De terugtocht tot het 5e
Station duurt plm. 4 uur. Officieel kunt u Mt. Fuji alleen in de
zomer beklimmen; daarbuiten wordt het als gevaarlijk be-
schouwd. Er zijn buiten juli en aug. slechts enkele berghutten
geopend.
In juli en augustus boeken we graag een berghut voor u!
Avondeten en ontbijt zijn altijd inclusief.

In juli en augustus zijn er vanuit Tokyo georganiseerde 
2-daagse excursies met gids naar de top van Mt Fuji, zie
Facultatieve excursie F 777, zie pag. 43 bovenaan.

DAG 9 • Vrij programma in Kawaguchiko of omgeving. Hier
kunt u fietsen huren om de omgeving te verkennen. Ook kunt u
een bootje huren voor een tochtje over het meer van Kawa-
guchiko. Het kimonomuseum in Kawaguchiko is zeer de
moeite waard.

DAG 10 • U verlaat Kawaguchiko en reist via Otsuki en
Matsumoto, waar tijd is voor een lunchpauze en eventueel
bezoek aan Matsumoto Castle of aan het Ukiyo-e Museum, per
trein naar het historische dorp Tsumago. In dit zeer traditionele
plaatsje aan de oude pelgrimsroute van Tokyo naar Kyoto over-
nacht u in een traditionele minshuku of ryokan.

DAG 11 • Vrij in Tsumago. Wandelt u van Tsumago naar
Magome, of andersom, langs de Kyu-Nakasendo, de oude pel-
grimsroute tussen Tokyo en Kyoto. Hier krijgt u al snel het idee
dat er elk moment een samoerai in vol ornaat uit de bosjes voor
u op de weg kan springen. Eet u onderweg vooral Goheimochi,
(geroosterde rijstkoeken met saus op een stokje) in één van de
traditionele theehuisjes in dit gebied. De route tot Magome is
het mooist. U zult onder de indruk raken van de natuur, bossen,
rijstvelden en oude pelgrimsroutes. Bijzonder sfeervol is ook
een avondwandeling door de straten van Tsumago, waar de
traditionele houten huizen zacht verlicht worden door papieren
lantaarns. In uw folder over Tsumago vindt u informatie over
het folklore museum in Tsumago, over de Kotokuji tempel en
vele andere bezienswaardigheden in en rond Tsumago.

DAG 12 • Tsumago - Kamikochi (midden in de Japanse
Alpen) N.B. Kamikochi is autovrij en is alleen bereikbaar van
eind april tot medio november. U overnacht in Kamikochi.
(Van medio nov.- eind april verblijft u in Takayama)
U verlaat Tsumago en gaat per trein en bus via een spectaculaire
bergroute naar Kamikochi, middenin de Japanse Alpen. U ver-
blijft hier in een werkelijk schitterend nationaal park, omringd
door de hoogste bergen van de Japanse Alpen, w.o. Mt.Yaridake,
waar het majestueuze landschap uitnodigt tot het volgen van
een van de vele trekkerspaden. In de zomer is het hier heerlijk
koel. Wandelen in de bergen is hier mogelijk van gemakkelijk
tot intensief. Tot Tokusawa is het nog vrij vlak (1,5 - 2 uur
enkele reis vanaf Kamikochi), daarna beginnen de soms steile
bergpaden.

Wilt u liever een paar dagen in de bergen wandelen met over-
nachting in berghutten? Geen probleem, verleng dan hier en
wandel in 2-3 dagen naar Shin Hotaka Spa.
We boeken het graag voor u. De machtige Yaridake- en Hot-
akadake bergen nodigen u uit.

DAG 13 - 14 • U vertrekt per bus (reisduur iets meer dan een
uur) naar Shin Hotaka Spa, het Mekka van de hotsprings, aan
de voet van de Hotaka berg.
Relax zoals de Japanners doen in één van de talloze onsen.
Uw ryokan heeft beslist een binnen- en buitenonsen, (open-
lucht)baden die gevoed worden door hete bronnen.
Maakt u een uitstapje met de kabelbaan, de Shin Hotaka Rope-
way die tot 2156 m. hoogte gaat, waar u een prachtig uitzicht
hebt over de reuzen van de Japanse Alpen, waaronder de Hot-
akadake berg. Schitterende wandelingen van een half uur tot
enkele uren staan in een betoverende bergwereld op u te
wachten. Alle ryokans hebben gratis vervoer er naar toe. (Ver-
trek rond 08.30-09.00 uur)

DAG 15 • ‘s Ochtends vertrekt u per bus naar Takayama. In
deze typische oude provinciestad vindt u straatjes met histori-
sche huizen uit de Edo- en Meiji-tijd. Het Hida Folklore Village
Museum, waar u oude Japanse boerderijen kunt bezichtigen, is
ook erg de moeite waard. Verder staan de praalwagens die ge-
bruikt worden tijdens het Takayama Festival (14 en 15 april
en 9 en 10 oktober) opgesteld in het Yatai Kaikan gebouw,
waar u ze kunt bezichtigen.

DAG 1 • Vertrek Amsterdam.

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

DAG 3 • Dynamic Tokyo, dagexcursie incl. lunch.
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 barbecuelunch in het Chinzanso Garden restaurant. Ver-
volgens rijdt u langs de Diet (het parlementsgebouw) naar de
Sumida-rivier voor een schitterende boottocht onder Tokyo’s
prachtige bruggen door. De boottocht eindigt nabij Asakusa
waar u de Asakusa Kannon Tempel bezoekt in het oude Tokyo
met zijn leuke winkeltjes vol met kunst, kunstnijverheid en sou-
venirs. Via de Ginza, Tokyo’s meest exclusieve winkel- en uit-
gaansdistrict, wordt u naar uw hotel teruggebracht.

DAG 4 • Vrij programma. Suggestie: bezoek Meiji Schrijn.

DAG 5 • Excursie naar Nikko met overnachting, incl. lunch op
de 1e dag.
U gaat per luxueuze bus naar Nikko waar u de beroemde kleur-
rijke Toshogu Schrijn, gewijd aan de stichter van het Tokugawa
Shogunaat, tot 1868 de feodale heersers van Japan, bezoekt.
Vervolgens maakt u een schitterende bustocht langs 20 haar-
speldbochten (in het Japans “i-ro-ha-za-ka”) naar boven waar
een uniek panorama over de bergen van Nikko zich voor uw
ogen ontvouwt. Lunch in lokaal restaurant. U bezichtigt boven
in de bergen het prachtige meer van Chuzenji en de Kegon
waterval.Aan het eind van de dag gaat u op eigen gelegenheid
naar uw hotel of ryokan in Nikko.

DAG 6 • Vrij programma in Nikko. Bezoekt u hier o.a. de Futa-
rasan Schrijn, de Nikko Botanische tuin, het Museum van Nikko
of één van de vele mooie tempels in de omgeving, zoals Rinnoji
Tempel met zijn reusachtige, vergulde houten Boeddha’s. Een
bezoek zeker waard is ook het mooie Suginamiki Park, met zijn
brede wandelpaden, omzoomd door prachtige cederbomen.
Of bekijk vanaf Akechidaira Plateau het panorama over de
Kegon Waterval en het Meer van Chuzenji. Neem de bus rich-
ting Chuzenji onsen en stap één halte voor Chuzenji Onsen uit
bij de Akechidaira bus stop. Het Plateau kunt u te voet op per
kabelbaan bereiken. Het uitzicht is adembenemend.
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• Vertrek dagelijks mogelijk 

• Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of
ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe)
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DAG 16 • Per bus naar Ogimachi. In dit fraai gelegen dorpje
in het gebied Shirakawago zijn veel oude Japanse boerderij-
en bewaard gebleven. Ze zijn bekend om hun typische, dikke
rietgedekte daken, de zgn. “gassho-zukuri”, vrij vertaald ‘in ge-
bed gevouwen handen’
Wandelen kunt u naar hartelust in dit Nationale Park met zijn
bossen, bergen, watervallen en vooral zijn authentieke dorpjes.
Verder is een bezoek aan het Folk Village Museum van Shiraka-
wago en het Toyama Folk Museum zeer aan te bevelen. Ook
het eenvoudige dorp Ainokura (20 min. met de bus) is een uit-
stapje waard. Ainokura is veel kleiner en stiller dan Ogimachi.
Mocht u dat prefereren dan kunt u hier overnachten ipv Ogi-
machi (of overnachten in Ainokura na uw verblijf in Ogimachi).

Aanrader
Autohuur dag 16 en 17 (zie uitleg op pag. 3)

DAG 17 • U reist verder per bus en trein naar Kyoto. Daar
aangekomen gaat u op eigen gelegenheid naar uw ryokan of
hotel.

DAG 18 • 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 schilderen
(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 19 • Middagexcursie naar Nara. U brengt een bezoek
aan Todaiji Tempel met zijn gigantische Boeddha van 17,52
m. hoog in het hoogste houten gebouw ter wereld. Daarna ziet
u de rode Kasuga schrijn met 3000 lantaarns en het Herten-
park, waar tamme herten vrij rondlopen. De bus voert u door
het stadje Nara en aan het eind van de dag keert u over het
platteland terug naar Kyoto.
Omdat er in Nara veel te zien is kunt u besluiten er langer te
blijven en op eigen gelegenheid terug te reizen naar Kyoto (ca.
40 minuten met de trein).

DAG 20 • Vrij programma in Kyoto.

DAG 21 • Einde van de reis. U gaat op eigen gelegenheid naar
Osaka Airport. U kunt via Tozai een ticket kopen voor de air-
portbus, die u vanuit uw hotel komt ophalen.

Verlenging mogelijk.

TOZAI VERLENGINGSSUGGESTIE:
1.Verleng uw verblijf in Takayama of breng een bezoek
aan het Noto schiereiland ten noorden van Kanazawa,
beroemd om zijn terrasvormige rijstvelden. Overnacht
in een mooie ryokan aan zee of in het stadje Wajima
en bewonder het beroemde Wajima-lakwerk. Er is hier
weinig openbaar vervoer, dus een autohuur is hier
ideaal!

Verlengingssuggesties:
Verleng uw verblijf in Kyoto. Deze plaats heeft zoveel
te bieden dat het onmogelijk is om alles in een paar
dagen te zien. Een paar mooie plekjes aan de rand van
Noord- en West-Kyoto zijn: Arashiyama, Kurama en
Takao. Deze plaatsen hebben ook de mooiste kersen-
bloesems en herfsttinten. Hier zijn schitterende ryokan
te vinden, die wij graag voor u boeken! Ook top ryokan
mogelijk!

Verleng met 2 nachten Mt Koya:
Kyoto-Osaka-Mt-Koya-Osaka, met overnachting in een
Boeddhistisch klooster, zie pag. 40.

Noto schiereiland 3 dagen, met huurauto.
Hier is weinig openbaar vervoer, dus hier hebt u een
auto nodig.
Mooi rustiek schiereiland ten noorden van Kanazawa
met ongerepte natuur, woeste kusten en prachtige ter-
rasvormige rijstvelden.
Overnachten in luxe? Wij reserveren graag de mooie, in
de natuur verscholen ryokan Lamp.
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DAG 1-16 • als Minshuku B

DAG 17 • Van Ogimachi naar Kanazawa keuze uit bus
of autohuur (alle verkeersborden zijn ook in het Engels
en het openbaar vervoer is hier schaars)

DAG 18 • Kanazawa, bezoek Kenrokuen Garden, één
van de drie beroemdste tuinen van Japan, de oude geisha
wijk en de samoerai huizen.

DAG 19 • Kanazawa naar Kyoto. Onderweg zou u van-
uit Fukui een uitstapje kunnen maken naar het Eiheiji,
Zenklooster.

DAG 19-23 • Vervolg met dag 17-21 van Minshuku B

In Kanazawa kunnen we een topklasse ryokan voor u
boeken.

De lange Alpenroute uitgebreid met Kanazawa, een grote
maar leuke stad met een beroemd park, het Kenrokuen-park;
verder het oude geishadistrict en oude samoeraihuizen.
Kanazawa ontwikkelt zich steeds meer als een stad van
moderne Japanse kunst.

MINSHUKU B - LANG 23 dagen

Kanazawa


