
            Voorbeeldreis 
 

Beleef de Tradities van Shikoku met Selfdrive 
 

Dag 
 

Van  Naar Transport Hotels opmerkingen 

1 Amsterdam Londen/ 
(Tokyo) 

Int’le vlucht 
Japan airline 

--- 10:05 Amsterdam  10:30 Londen 
11:40 Londen  07:10 (+1) Tokyo Haneda 

2 Tokyo Matsuyama/ 
Dogo Onsen 

Japan airline 
(airportbus) 

 
Hotel  

Tsubakikan 

09:45 Tokyo Haneda  11:15 Matsuyama 
Luchthaven  Dogo Onsen (40 minuten) 
Vrije middag 
Inclusief: diner 

3 Dogo Onsen Uchiko (huurauto)  
Besso Cocoro 

Vrije ochtend in Dogo Onsen 
Matsuyama  Uchiko (45km: 1 uur rijden) 
Vrije middag in Uchiko 
Inclusief: ontbijt  

4 Uchiko Ishidatami (huurauto)  
Ishidatamino  

yado 

Vrije ochtend in Uchiko 
Uchiko  Ishidatami   (30 minuten rijden) 
Vrije middag in Ishidatami 
Inclusief: ontbijt en diner 

5 Ishidatami Yusuhara (huurauto) Kamikoya Ishidatami  Yusuhara  (1 ½ uur) 
Vrije middag 
Inclusief: ontbijt en diner 

6 Yusuhara Tosakure (huurauto) Kuroshio  
Honjin 

’s ochtends: inclusief: papier maken 
’s middags : rijden naar Tosakure (1 uur) 
Inclusief: ontbijt en diner 

7 Tosakure Kochi/ 
Oboke (Iya) 

(huurauto)/ 
(huurauto) 

 
Hotel Iya Onsen 

Tosakure  Kochi  (1 uur rijden) 
Vrije tijd in Kochi  (TIP: Zondagmarkt) 
Kochi  Oboke  ( 1 ½ uur rijden) 
Inclusief: ontbijt en diner 

8 Obokekyo 
(Iya) 

 (huurauto)  
Hotel Iya Onsen 

Vrije dag  (Suggestie: boottocht en wandelen 
                                in de omgeving) 
Inclusief: ontbijt en diner 

9 Iya Takamatsu (huurauto)  
Hotel Kiyoe 

Iya   Takamatsu  (2 uur rijden) 
Vrije middag.   (Suggestie: Ritsurin tuin) 
Inclusief: ontbijt (in Iya) 

10 Takamatsu   Hotel Kiyoe Vrije dag.   
(Suggestie: dagtocht Naoshima eiland) 

11 Takamatsu 
Bando  

Bando/ 
Tempel #6 
Anrakuji 

JR trein 
Wandelen 

Tempel #6 
Anrakuji 

10:00 Takamatsu  11:40 Bando   
Wandelen (4 ½ uur):   
Bando station  Tempel #1  t/m # 6.  
Inclusief: tempelovernachting en diner 

12 Tempel #6  
Tempel #10 
JR Awa  

Tempel # 10 
JR Awa  
Kotohira 

Wandelen 
Wandelen 
JR trein  

 
Ryokan Toramaru 

Wandelen (4 uur): 
#6  t/m # 10  JR Awa Kawashima station. 
15:30 Awa Kawashima   17:20 Kotohira   
Inclusief: ontbijt en diner 

13 Kotohira  
Takuma    
Tempel#75  
Zentsuji 

Takuma 
Tempel # 75 
Zentsuji 
Takamatsu 

JR trein/ 
Wandelen/ 
Wandelen/  

JR trein 

 
Hotel Kiyoe  

Vrije ochtend in Kotohira 
12:10 Kotohira   12:50 Takuma station 
Wandelen (2 ½ uur) 
Takuma station  temple # 71  t/m #75 
17:00 Zentsuji station  18:00 Takamatsu   
Inclusief: ontbijt (in Kotohira) 

14 Takamatsu Kyoto Lokale bus Minshuku 
Umekawa 

08:30 Takamatsu  12:00 Kyoto 
Vrije middag.  (Suggestie: bezoek Nijo 
kasteel en Gion) 

15 Kyoto   Minshuku 
Umekawa 

OPTIE: prive dagexcursie met 
Engelssprekende chauffer voor 6 uur.  Path of 



Philosophy, Zilveren tempel, Gouden tempel, 
Ryoanji zen tempel, en Sanju-sangendo: Die 
plaatsen zijn makkelijker met eigen vervoer).  
Exclusief entrees/lunch/ en parkeerkosten.  

16 Kyoto   Minshuku 
Umekawa 

Vrije dag.  (Suggestie: wandelen Kiyomizu 
tempel, Ninenzaka, Sannenzaka, Kodaiji 
tempel, Maruyama park, Chionin, Gion) 

17 Kyoto   Minshuku 
Umekawa 

Vrije dag.  (Suggestie: dagtocht Nara) 

18 Kyoto Osaka/ 
Helsinki/ 
Amsterdam 

Transfer/ 
Int’le vlucht 
Japan airline 

--- Incl. Kyoto  Osaka airport (transfer 90 min) 
10:45 Osaka  14:40 Helsinki 
16:15 HEL  17:45 Amsterdam 

 
De prijs voor dit arrangement is per persoon EURO 2.138,=  //  JPY 260.800,= op basis van twee personen. 
 
* De prijs in euro’s wordt bepaald aan de hand van de dagkoers.  De gebruikte koers is 0,0082. 
 
 
Hierbij is inbegrepen: 

 Hotels op basis van tweepersoonskamers  

 11 ontbijten (Dogo Onsen, Uchiko, Ishidatami, Yusuhara, Tosakure, Kochi, Iya, Anrakuji, en Kotohira) en 
9 diners (Dogo Onsen, Ishidatami, Yusuhara, Tosakure, Iya, Anrakuji, en Kotohira) 

 al het vervoer zoals lokale bussen en treinen (behalve wat tussen haakjes staat) zoals genoemd in het 
bovenstaande reisplan  

 Trein/bus schema in het Japans en Engels  (zie voorbeeld in de bijlage) 
 
Niet inbegrepen: 

 Int’l vlucht (AMSJapan) met Japan Airline en luchthavenbelastingen 

 Transfers (luchthaven/station  hotel) 

 Het vervoer als airportbus en huurauto (vanaf Matsuyama naar Takamatsu) zal ongeveer  EURO 220,= 
per persoon kosten.   

 verzekeringen, persoonlijke uitgaven, entree’s,  eten en drinken tenzij anders vermeld 
 
 
 
 
Aanvullende info 
Het bovenstaand programma is slechts EEN VOORBEELD. We maken alle reizen op maat, dus aanpassingen 
zijn altijd mogelijk, zowel qua route, uitstapplaatsen, hotels, excursies etc etc.  
Pas dus aan waar gewenst en laat het ons weten. We sturen je dan zo spoedig mogelijk een aangepast 
reisplan met prijs. 
 
** Prijzen zijn een indicatie en  op basis van laagseizoen. Prijzen zijn aan veranderingen onderhevig door 
o.a. geldkoersen, seizoenen, beschikbaarheid e.d.. Vraag daarom altijd voor de actuele prijs een 
prijsopgave op middels een offerte op maat. 
 
 
 

Internationale vluchten met Japan Airline, inclusief een binnenlandse vlucht 
(AMS  Londen  Tokyo;  Osaka  Helsinki  AMS, PLUS Tokyo  Matsuyama) 
 
De prijsindicatie voor de bovenstaande vluchten is vanaf  EURO 692,= per persoon. 
 
* De prijs is inclusief alle taxen en toeslagen en ook inclusief alle reserveringskosten.  
 
 
Wij kunnen uiteraard ook voor passende vluchten voor je verzorgen, tegen vaak gunstigere tarieven en of 
voorwaarden dan dat je zelf kunt boeken op internet. 
 



Daarnaast kunnen we je veel geld besparen door een ‘slim ticket’ voor je te boeken. Een ’slim 
ticket’  maakt je reis een (heel) stuk goedkoper, al kan een dergelijk ticket in eerste instantie (wat) 
duurder lijken.   
Met een ’slim ticket’ wordt je landarrangement zoveel goedkoper dat je op de totale reissom ( vluchten 
plus landarrangement ) tot soms enkele honderden euro’s kunt besparen.  
 
Klanten die zelf een los ticket hebben gekocht (op internet) en daarna bij ons de reis aanvragen, blijkt 90% 
een ’verkeerd ticket’ gekocht te hebben voor hun reiswensen. Dat is bijzonder jammer, want de reis in het 
land zelf wordt daardoor vaak onnodig (veel) duurder en vaak ook met  verlies van vakantiedagen ivm 
onnodig extra reistijd. 
Wij kijken voor een vliegticket altijd naar het geheel van je reis, omdat je op die manier vaak een betere 
reis krijgt, voor een betere prijs ! En dat lijkt ons best wel slim.  
 
 


