
 
Voorbeeldreis 

 

Japan Luxe (4-5 sterren niveau) 
 

Dag 
 

Van  Naar Transport Hotels opmerkingen 

1 Amsterdam Tokyo (KLM)  14:40 Amsterdam  

2 aankomst Tokyo  Hotel New Otani 
Tokyo Garden 

Tower  

                            08:40 Tokyo     
Inclusief: groeptransfer Luchthaven  hotel 
Vrije middag.      

3 Tokyo    
Hotel New Otani 

Tokyo Garden 
Tower 

Inclusief: prive excursie voor 6 uur met een 
    engelssprekende chauffeur/gids.  Bezoek 
    Odaiba (moderne architectuur te bekijken) 
    Tsukiji vismarkt, Meiji shrine, tuin met  
    bonsai enz)   Exclusief entrees/ lunch/en 
    parkeerkosten.   
Inclusief: ontbijt 

4 Tokyo   Hotel New Otani 
Tokyo Garden 

Tower 

Vrije dag. (Suggestie: bezoek sumo toernooi  
    of sumo training, boottocht op Sumida  
    rivier vanaf Asakusa, enz) 
Inclusief: ontbijt 

5 Tokyo Odawara/ 
Hakone  
(Mt. Fuji) 

JR trein / 
Prive taxi 

 

 
Ryokan 

Yamanochaya 
 

09:00 Tokyo   09:30 Odawara 
Inclusief: prive excursie Hakone (Mt. Fuji)  
    voor 6 uur met een engelssprekende  
    chauffeur/gids vanaf Odawara    
Inclusief: ontbijt en diner 

6 Hakone Tokyo/ 
Takamatsu 

Lokale bus/ 
(KLM) 

Hotel Clement 
Takamatsu 

Vrije ochtend 
Hakone  luchthaven Tokyo (reistijd 2 uur) 
17:30 Tokyo  18:50 Takamatsu 
Inclusief: ontbijt 

7 Takamatsu   Hotel Clement 
Takamatsu 

Vrije dag  (Suggestie: Ritsurin tuin ; of  
    wandelen 88 tempelroute) 
Inclusief: ontbijt  

8 Takamatsu Naoshima lokale boot  
Benesse House 

09:15 Kyoto   11:45 Uno 
12:15 Uno  12:35 Naoshima 
Vrije middag 
Inclusief: ontbijt (in Takamatsu) 

9 Naoshima Uno/ 
Okayama/ 
Kyoto 

lokale boot/ 
JR trein/ 
JR trein 

Rihga Royal Hotel 
Kyoto 

Vrije ochtend 
12:45 Naoshima  13:15 Uno 
13:40 Uno   16:00 Kyoto 

10 Kyoto    
Rihga Royal Hotel 

Kyoto 

Inclusief: dagexcursie met prive taxi’s voor  
   6 uur met een engelssprekende chauffeur/  
   gids.  (Zilveren tempel, Gouden tempel,  
   Ryoanji zen tempel, sake brewery, en Heian    
    shrine).    
   Exclusief entrees/lunch/parkeerkosten. 

11 Kyoto   Rihga Royal Hotel 
Kyoto 

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

12 Kyoto   Rihga Royal Hotel 
Kyoto 

Vrije dag   (Suggestie: dagtocht Nara) 
 

13 Kyoto Osaka/ 
Amsterdam 

Transfer/ 
(Int’le vlucht 

KLM) 

--- Inclusief: groeptransfer naar de luchthaven 
10:30 Osaka  15:05 Amsterdam 

 
De prijs voor dit arrangement is per persoon EURO 3160,= // JPY 385.400,= op basis van twee personen. 
 
* De prijs in euro’s wordt bepaald aan de hand van de dagkoers.  De gebruikte koers is 0,00820. 
 
 
 



Hierbij is inbegrepen: 

 Hotels op basis van tweepersoonskamers  

 al het vervoer zoals lokale boten en treinen zoals genoemd in het bovenstaande reisplan  

 6 ontbijten (in Tokyo, Hakone, en Takamatsu) en 1 diner (in Hakone) 

 Airporttransfers (dag 2 en dag 13) 

 Trein/bus schema in het Japans en Engels  
 
Niet inbegrepen: 

 Int’l vlucht (AMSJapan) en binnenlandse vlucht met KLM en luchthavenbelastingen 

 Transfers (station  hotel) 

 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 
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.  
 
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.  
 
 


