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JAPAN HONSHU 
 
Culturele en actieve verkenning Honshu 
 

 
• Culturele highlights Naishi Taisha, Himeji en Taikodani Inari 

• Twee-daagse tocht Japanse Alpen 

• Kumano Kodo pelgrimroute 
 

Het culturele hart ligt in Honshu, het meest bevolkte eiland van Japan. We starten de reis in Tokyo, de 
grootste metropool ter wereld. We ontdekken deze boeiende stad waarbij opvalt hoe goed ze 
georganiseerd is. Kamakura en Nikkō zijn twee verschillende plekken in de omgeving van Tokyo waar we in 
contact komen met de boeiende Japanse cultuur. In het centrum van Honshu liggen de Japanse Alpen, we 
maken een 2-daagse tocht in het noordelijke deel hiervan. 
Kyoto is de culturele hoofdstad van Japan en biedt een zee aan culturele rijkdom. Per fiets en te voet 
verkennen we de stad die niemand onberoerd zal laten. We bezoeken ook Nara, de oorspronkelijke 
hoofdstad van Japan, dichtbij Kyoto gelegen. 
Het Kii-schiereiland is dichtbebost, hier liggen verschillende tempels. Gedurende twee dagen volgen we een 
oude pelgrimsroute en eindigen aan de meest spectaculaire waterval van Japan: Naischi Taisha. 

 
Japan heeft een Shogun-verleden, verschillende kastelen zijn hier het bewijs van. In Himeji bezoeken we 
één van de grootste en best bewaarde van het land. Taikodani Inari is een prachtig tempelcomplex, gelegen 
in het westelijke deel van Honshu.  
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PROGRAMMA 
 

Dag 1 – 26.08    Brussel - Tokyo 
Internationale vlucht vanuit Brussel naar Tokyo. 

 
Dag 2 – 27.08    Tokyo 
Vanuit ons centraal gelegen hotel bezoeken we o.a. de upmarket wijk van Ginza. In het futuristische Tokyo 
International Forum nemen we lunch, dichtbij is het keizerlijk paleis gelegen. We sluiten de dag af in Shinjuku, 
een van de voornaamste commerciële wijken in Tokyo. 

 
Dag 3 – 28.08    Tokyo 
Vanuit de wijk Akihabara ‘electric town’ geheten, wandelen we via een aantal lokale markten naar één van de 
grootste parken van Tokyo: Ueno park. De namiddag is vrij te besteden, in het Ueno park is Tokyo museum 
gelegen, waar zich de grootste collectie Japanse kunst ter wereld bevindt.  Asakusa, is een gezellig drukke 
wijk, waar o.a. de boeiende Senso-Ji tempel is gelegen. Wie wil kan vanop de Skytree vanop 450 m hoogte 
genieten van één van de beste zichten over de stad.  

 
Dag 4 – 29.08    Kamakura 
Kamakura is vlakbij Tokyo gelegen, we verkennen de omgeving op een actieve manier. Langs tempels en 
buddha beelden maken we een afwisselende wandeling doorheen de beboste heuvels. 

We sluiten de dag af aan het strand van Kamakura waar vaak gesurft wordt. 
Avondmaal in een restaurant in Kamakura voor we terugkeren naar Tokyo per trein. 
 
Dag 5 – 30.08    Nikkō 
Een tweetal uur van Tokyo ligt één van de meest uitgestrekte tempelcomplexen in Japan: Nikkō.  

Mooi versierde tempels liggen verspreid in een natuurlijke, heuvelachtige omgeving. Op een relaxte manier 
bezoeken we het complex, dat aantoont hoeveel oog voor details Japanners hebben. 
 
Dag 6 – 31.08    Nikkō 
Nikkō is het meest gekend voor zijn culturele rijkdom, maar het is ook een uitstekende regio om te wandelen. 
In het dicht beboste Nikkō National Park wandelen we het Oku-Shirane-San circuit, we komen voorbij het 
hoogste punt van de regio 2578m, en hebben onderweg mooie bergzichten. 

15 km – 7u wandelen – 1000m klimmen/dalen 
 
Dag 7 – 01.09    Nagano 
Na de stevige wandeling van gisteren doen we het vandaag rustig aan. We nemen de trein naar Nagano, een 
stad die gekend is van de Olympische Winterspelen die hier in 1988 plaatsvonden. Nagano is omgeven door 
bergen en ligt aan de noordzijde van de Japanse Alpen. We overnachten op een centrale lokale, de Zenkō-Ji 
tempel is een bezoek waard. 
 
Dag 8 – 02.09    Myōkō  
Vanuit Nagano nemen we de bus naar Sasa-ga mine, gelegen in de bergachtige regio Myōkō gelegen, een 
relaxte omgeving. We overnachten vandaag op 2000 meter hoogte, in de refuge Kurosawa-Ike. 

9 km – 4 u wandelen – 900 m klimmen/ 250 m dalen 
40 km – 1 u (bus) 
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Dag 9 – 03.09    Myōkō  
We zetten onze route verder naar het dorpje Tsubame Onsen, waar verschillende hotsprings liggen, een 
ideale plek om deze 2-daagse tocht af te ronden. We keren per bus terug naar Nagano waar we een 
Shinkansen (bullettrain) nemen naar de Kyoto, de culturele hoofdstad van het land. 
9 km – 4 u wandelen – 550 m klimmen/ 750 m dalen 
55 km – 1 u (bus) - 395 km – 4 h (Shinkansen) 
 
Dag 10 – 04.09    Kyoto 
Vandaag staat er een culturele topdag op het programma, per fiets langs Higashiyama, één van de 
voornaamste wijken van Kyoto waar je een zelden geziene culturele rijkdom aantreft.  
Onze lokale gids neemt ons mee naar enkele van de meest boeiende plekken van de stad.  
 
Dag 11 – 05.09    Kyoto 
Tweede dag in Kyoto, we starten met een wandeling onder de ontelbare shrines van Fushimi-Inari-Taisha, 
zonder twijfel één van de hoogtepunten bij een bezoek aan Kyoto.  
In de namiddag maken we een wandeling doorheen de wijk Agashiyama, waar we o.a. door een bamboe woud 
wandelen en enkele mooie tempels annex tuinen bezoeken. 
 
Dag 12 – 06.09    Nara 
Nara moet enkel Kyoto laten voorgaan wat betreft aantal Unesco werelderfgoed sites. We bezoeken een aantal 
tempels en pagodes, waaronder het enorme Daitoku-Ji, de grootste houten constructie ter wereld.  
Via een wandelroute maken we er een actieve dag van in dit bosrijk gebied.  
 
Dag 13 – 07.09    Kyoto – Koyasan 
We gaan per trein en kabelbaan naar Koya-San, gelegen in het hart van het Kii-schiereiland. 
Koya-San ligt in een bosrijk gebied en is omgeven door heuvels. 
In de namiddag bezoeken we een aantal tempels, o.a. Kongobu-Ji, het hoofdkwartier van de boeddhistische 
Shingon-school. Overnachting in een Shukubo, Japanse traditioneel tempelverblijf. 
 
Dag 14 – 08.09    Kumano Kodo  
Wie daar interesse voor heeft kan vroeg opstaan om de gebeden van de monniken bij te wonen. 
Per privé transfer rijden we naar de start van Kumano Kodo.  
Een eeuwenoude pelgrimsroute waar we gedurende 2 dagen langs wandelen.  
Overnachting in een Minshuku, traditioneel Japans guesthouse. 
Afstand 10,5 km – 4 u wandelen – 400m klimmen/dalen 
 
Dag 15 – 09.09    Kumano Kodo  
Na een relatief rustige dag gisteren volgt vandaag een stevige wandeldag langs rivieren, diepe dalen en dichte 
bossen, onderweg mooie zichten van de omgeving.  

We eindigen de dag in Kumano Hongu Taisha, waar een boeiende tempel staat. 
Overnachting in een Ryokan waar je kan baden in een onsen, Japans badhuis. 
Afstand 22,5 km – 8 u wandelen – 650m klimmen/dalen 
 
Dag 16 – 10.09    Naishi Taisha - Himeji 
’s Morgens nemen we de bus naar Naishi Taishi, waar een tempelcomplex, en de hoogste waterval 133m van 
Japan is gelegen.  Per trein reizen we langs de mooie kustlijn richting Himeji, waar we in een goed gelegen 
hotel overnachten. 

340 km - 5 u rijden (trein) 
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Dag 17 – 11.09    Himeji - Tsuwano 
Japan heeft verschillende Shogun-kastelen, maar dat van Himeji is het meest indrukwekkend. Een bezoek 
hieraan is een stap terug in de tijd. In de namiddag reizen we verder naar Tsuwano, dat aan de westelijke 
kant van Honshu is gelegen. Dit stadje is 700 jaar oud en is in de bergen gelegen. 

 
Dag 18 – 12.09    Taikodani Inari shrine 
In de omgeving van Tsuwano liggen verschillende culturele bezienswaardigheden. De mooiste is zonder 
twijfel Taikodani Inari, een tempelcomplex dat tot de 5 grootste van zijn soort in Japan behoort. Een route 
via de vele tori poortjes laat ons op een aparte manier kennis maken met dit uitgestrekte complex.  

 
Dag 19 – 13.09    Hiroshima – Brussel 
We rijden naar de luchthaven van Hiroshima waar we een binnenlandse vlucht naar Tokyo nemen voor de 
internationale vlucht naar Brussel. 

130 km - 2,5 u rijden (trein) 
 
Dag 20 – 14.09    Aankomst Brussel 
Aankomst in Brussel vanuit Tokyo 


