
15-daagse privé reis “Secrets of Japan

Dag 1 Amsterdam – Tokyo

Dag 2 - 5 Verblijf  Tokyo 

Dag 5 Per Trein van Tokyo naar Hakone

Dag 5 - 6 Verblijf omgeving Hakone, Mount Fuji

Dag 6 Per trein naar Takayama

Dag 6 – 9 Verblijf Takayama

Dag 9 Per bus of trein naar Kanazawa

Dag 9 - 11 Verblijf Kanazawa

Dag 10 Per trein naar Kyoto

Dag 10 - 14 Verblijf in Kyoto

Dag 15 Osaka - Amsterdam

VLUCHTSCHEMA

Dag 1 Amsterdam – Tokyo 14.40  - 08.30 
Dag 14 Osaka – Amsterdam 10.35 – 15.10



Dag 1 : Heenreis naar Tokyo 
Vliegreis per KLM van Amsterdam naar Tokyo. Vertrek 14.40

Dag 2 : Aankomst Tokyo
Aankomst in Tokyo om 08.30, per airport shuttlebus naar het hotel.

Overnachting in het Park Hyatt Tokyo in de wijk Shinjuku. Bekend van de film   “Lost in Translation”

Dag 3 : Tokyo
Het moderne Tokyo heeft veel verschillende wijken met een eigen karakter.
Asakusa is een van de weinige plekken in Tokio waar je de sfeer van het 'oude Tokyo' nog kunt voelen, Akihabara
(Electric Town) is het mekka voor alles dat met elektronica te maken heeft.  De hipste winkels, galerieën, cafés en 
musea liggen in de wijk Ginza. 
De Roppongi Hills is een van de meest luxe gedeeltes van Tokyo en heeft een levendig nachtleven. De wijk 
Harajuku is het beste om op zaterdag te bezoeken, in de Takeshita-dori kun je de leukste (mode)winkeltjes 
vinden en in en rond het Yoyogi Park staan dan veel jongeren verkleed als hun favoriete manga-karakter of 
personage uit een computerspel. Vandaag een kennismakingstocht per openbaar vervoer door Tokyo met een 
lokale gids met o.a. een bezoek aan de Meiji Shrine, Omosanto Shopping Street, Asakusa,Sensoji , de oudste 
tempel, een boottocht op de Sumida rivier en  bezoek aan een theehuis in Hamarikyu Garden. 
Overnachting in het Hotel Park Hyatt Tokyo

Dag 4 Tokyo Sumo training Experience
Halve dag excursie: Vanochtend vroeg op voor een bezoek aan de wijk Ryogoku, het centrum van de Sumo
worstelaars gelegen in het noorden van Tokyo, waar het Sumo stadion en de vele "Sumo Stallen en, Chanko
restaurants liggen. Sommige van deze stallen kunnen in de vroege ochtenduren worden bezocht van 07.00 uur 
tot hooguit 10.00 uur, daarna zijn de trainingen voorbij, dit is waar de worstelaars wonen, eten en trainen. Na 
het bezoek aan de stallen is het tijd om te eten als een Sumo in de speciale restaurantjes in de wijk.
*De trainingen en wedstrijden zijn niet het hele jaar te bezoeken.

Dag 5 Per trein van Tokyo naar Hakone, Mount Fuji
Hakone is een van Japans meest bekende gebieden met warmwaterbronnen (onsen).
De natuur is er ongerept, tussen de vulkanische bergen liggen talrijke meren.
Overnachting in een ryokan Gora Kadan en een verblijf in zo'n traditionele herberg is een ervaring op zich en heel 
bijzonder. Elke herberg heeft zijn eigen stijl. Sommigen zijn al een paar honderd jaar oud. De service is bijzonder 
goed, de kamers geheel in Japanse stijl (slapen op de grond) én er worden heerlijke lokale maaltijden geserveerd
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Dag 6 – Hakone -Takayama
Van Hakone per trein met overstap in Nagano naar Takayama.
Takayama is een rustieke plaats met nauwe straten en traditionele huizen en winkeltjes en staat bekend als 
‘Klein Kyoto’. Takayama is vooral een stad van boeren, ambachtslieden en handelaren geweest, en is vooral 
interessant voor wie een beeld van 19e eeuws Japan wil krijgen. Door de geïsoleerde ligging in de “Japanse 
Alpen” heeft Takayama zijn authentieke karakter weten te bewaren. De oude koopmanshuizen zijn dan ook 
prachtig bewaard gebleven. Diner en overnachting in één van de luxe ryokans. Oyado Koto No Yume, gelegen in 
het centrum van Takayama, of Ryokan Wanosato, gelegen buiten de stad.

Dag 7 Takayama
Vandaag de gelegenheid om een bezoek te brengen aan Takayama en omgeving op eigen gelegenheid te voet 
of per fiets. Takayama heeft prachtige oude koopmanshuizen om te bezoeken zoals “Wada Residence” en er is 
een mooie wandeling te maken , de Higashiyama Walk, dit is een  3,5 kilometer lange wandeling van de 
Higashiyama Temple Area naar het Shiroyama Park.  
Diner en overnachting een Ryokan 

Dag 8   Takayama  & Shirakawgo
Het traditionele boerendorpje Shirakawa-go zich bevindt in een mooi gelegen vallei te midden van de Japanse 
Alpen en was lange tijd van de buitenwereld afgesloten. Hierdoor heeft zich door de eeuwen heen een unieke 
cultuur en bouwstijl ontwikkeld het dorp staat nu op de lijst van Werelderfgoed van Unesco.
Vanaf het uitzichtpunt op de berg is een perfect zicht op het dorpje met op de achtergrond de besneeuwde 
toppen van de Japanse Alpen. Het is de foto die alle ansichtkaarten in Ogimachi prijkt! 
Diner en overnachting in Takayama in een Ryokan

Dag 9 Takayama – Kanazawa
Per bus of trein naar Kanazawa, bekend door de schilderachtige straten van de Geishawijk en de mooiste 
Japanse tuin, Kenrokuen. De tuin was oorspronkelijk het wandelpark van het kasteel van Kanazawa.
Overnachting in Kanazawa.

Dag 10 Kanazawa - Kyoto
Op eigen gelegenheid naar het station voor de tocht per trein naar Kyoto( ca. 2 uur)
Na aankomst op eigen gelegenheid per taxi naar het hotel.
In Kyoto is er de keuze om te overnachten in een hotel of in een originele ryokan in het centrum.

DAG TOT DAG PROGRAMMA



Dag 10 Kanazawa - Kyoto
Op eigen gelegenheid naar het station voor de tocht per trein naar Kyoto( ca. 2 uur)
Kyoto is de culturele hoofdstad van Japan en is bijna 1000 jaar de keizerlijke hoofdstad van Japan geweest. 
Kyoto bezit de fraaiste tempels, paleizen, villa's en tuinen van het land, evenals de meest verfijnde cultuur en 
levensstijl. Het hedendaagse Kyoto is grotendeels een moderne Japanse metropool, zonder de hoogbouw of de 
drukte van Tokyo, omringd door groene heuvels. Door de hele stad en langs de buitenrand zijn oases van rust 
en schoonheid te vinden.

Dag 11 Kyoto
Een kook workshop in een leuke ervaring. Leer om sushi te maken, miso soep, een Japanse salade en dessert. 
Een leuke manier om meer te weten te komen over de Japanse keuken.( halve dag)

Dag 12, 13, 14   Kyoto 
Vrije dagen, Kyoto is perfect te ontdekken per fiets, te voet of openbaar vervoer, genoeg mogelijkheden zowel 
in de stad als er buiten. 

Dag 15 Osaka – Amsterdam
Vroeg vertrek voor de transfer naar de airport van Osaka
De vlucht vertrekt om 10.35 van Osaka en de aankomst in Amsterdam is om 15.10
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