Ontdekking Japan 9 dagen
Ontdekking Japan (9 dagen / 8 nachten)
(Individuele reis)

Inbegrepen:
 Hotels of gelijkwaardig zoals vermeld op basis van ontbijt.
 Engelse meet & greet op de luchthaven en terug transfer naar de luchthaven
 Pasmo Pass en Hakone Free Pass en twee speciale treintickets voor bepaalde dagen
 Informatie gids
Niet inbegrepen:
 Internationale vluchten
 Verzekeringen
 Toegangsgelden, fooien en persoonlijke uitgaven
 Lokaal vervoer dat niet in de passen zit
 Maaltijden en excursies die niet vermeld staan als inclusief
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Japan is een van de unieke bestemmingen dat bijna alles aanbiedt waar u van kan dromen.
Het landt biedt een bijzondere combinatie van tradities enerzijds en het moderne anderzijds.
Metropolen herbergen vaak historische pittoreske schatten te midden van het drukke leven.
Ga prachtige stranden bezoeken, reis als een kluizenaar in de natuur of ga op zoek naar
vernieuwende technologische snufjes. Voor iedereen wat wils. Iedereen vindt hier zijn
perfecte vakantie terug.
Dag 1: Tokyo
Aankomst Tokyo. U wordt opgewacht en begeleidt voor uw vertrek met de trein naar uw
hotel. De rest van de dag heeft u vrij. Overnachting in hotel Gracery Shinjuku.
Dag 2: Tokyo
(ontbijt)
Vandaag ga je een hele dag Tokyo bezoeken. Een van de stops is bijvoorbeeld Asakusa,
gelegen in het oude gedeelte van Tokyo. Hier vind je de Senso-Ji, een van de oudste
Boeddhistische tempels. Asakusa staat ook gekend als het oudste Geisha district. Vervolgens
wordt Meiji Jingu bezocht, de befaamde schrijn ter ere van keize Meiji. Dit is vaak een van de
gebruikte decors voor traditionele Shinto huwelijken. Tenslotte breng je nog een bezoek aan
de Ginza area en het Keizerlijk paleis. Overnachting in hotel Gracery Shinjuku.
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Dag 3: Tokyo: optioneel Kamakura of Nikko
(ontbijt)
Laat de metropool Tokyo even achter u en kom tot rust tijdens uw bezoek naar Kamakura.
Dit is een stadje gelegen aan de zee dat verschillende oude tempels herbergt. Daibutsu is
hier ook te bezichtigen, de gigantische bronzen Boeddha. Wil je liever natuur? Bezoek Nikko,
een van de meest prachtige parken dat Japan te bieden heeft. Overnachting in hotel Gracery
Shinjuku.
Dag 4: Tokyo – Hakone
(ontbijt, diner)
Vandaag verken je de omgeving van het Hakone. Ontdek de toegangspoort to Mount Fuji en
zijn nationaal park. Ontspan in een van de onsen. En om alles af te maken, verblijf in een
echte Japanse traditionele kamer in het hotel Nanpuso.

Dag 5: Hakone
(ontbijt, diner)
Vandaag kan je de kabelbaan nemen bijvoorbeeld. Bezoek Ashinoko, een vulkanisch
gevormd meer. Bezoek zeker het Hakone Open Air museum. Verblijf in Hakone in het hotel
Nanpuso.
Dag 6: Hakone – Kyoto
(ontbijt)
De reis van Hakone naar Kyoto staat gepland. Kyoto is de stad gekend voor zijn meer dan
2000 schrijnen en tempels. Liefst 17 zijn deel van UNESCO. Neem de shinkansen bullet train
naar Kyoto. Vandaag staat de Heain shrine en Kiyomizu op de planning. Overnachting in
Vista Premio.
Dag 7: Kyoto
(ontbijt)
Na een bezoek aan het Nijo Kasteel ga je richting het Golden Pavilion. Dit paviljoen kan je
niet bezoeken maar is een prachtig fotomoment waard. Vervolgens ga je naar het Nara park.
Dit park staat gekend vanwege de talrijke hertjes. Je kan deze gerust uit je hand laten eten
als je van het daarvoor voorziene voedsel koopt. De dieren lopen her en der over een van de
oude hoofdsteden van Japan. Hier kan je een bezoek brengen aan Todaiji Tempel.
Overnachting in Vista Premio.
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Dag 8: Kyoto: optioneel Nara
(ontbijt)
Vrije dag door te brengen in Kyoto. Bezoek bijvoorbeeld Ryoan – Ji Temple. En ga shoppen in
de Higashiyama district waar u tevens iets lekkers kan gaan eten. Optioneel kan je een
daguitstap naar Nara ondernemen, het gekende hertenpark met prachtige tempels.
Overnachting in Vista Premio.
Dag 9: Kyoto
Vrije tijd tot u naar de luchthaven vertrekt.

(ontbijt)

Vanaf 1750 Euro per persoon op basis van twee personen.
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