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IMAGINETRAVEL
Maak gebruik van onze expertise voor uw reis op maat!

U hebt een specifieke vraag, u wilt één van onze reizen aanpassen aan uw
wensen of een volledige reis op maat laten uitwerken? Bij Imagine kan dit!
Onze medewerkers kunnen op basis van hun kennis en passie, hun contacten
met lokale medewerkers en door hun jarenlange ervaring een offerte op maat
maken aan de hand van uw voorkeuren voor verblijf, excursies, uw budget,...
Neem hiervoor gerust contact op met uw eigen reisagent die samen met ons
een gepast voorstel zal maken. Voor een offerte op maat vragen wij € 75 (excl.
BTW) die vanzelfsprekend in mindering wordt gebracht van uw uiteindelijke
boeking.

Onze hotels

Wij stellen steeds de hoogste eisen aan onze hotels, zowel wat kwaliteit als
prijs betreft. Al onze hotels zijn zorgvuldig geselecteerd op sfeer, kwaliteit,
faciliteiten, de ligging en natuurlijk de prijs. Hotels tijdens de rondreis zijn vaak
etappe hotels waar u hoogstens één of enkele nachten verblijft. De opgegeven
hotels kunnen worden vervangen door een gelijkwaardig alternatief. Sommige
verblijven zijn ryokans, dit zijn hotels in Japanse stijl gebouwd en ingericht.
De kamers hebben tatamimatten (gevlochten van rijststro) waar je alleen met
kousen of blootvoets mag op lopen. Meestal is er ook nog een gezamenlijk
warmwaterbad (Onsen) binnen of in openlucht waar men kan relaxen. Bij de
ryokan is ook de prijs van een diner en ontbijt inbegrepen.

Luchtvaartmaatschappijen

IMAGINE CANCELLATION 6,3% van de reissom
Terugbetaling tot 10.000€/pers.
(ook in geval van voorafbestaande ziektes).

IMAGINE TRAVEL SELECTION €7/dag/pers. of €19/dag/gezin
BIJSTAND PERSONEN
• Onbeperkte medische- en repatriëringskosten, opsporings- en
reddingskosten tot 6.250€/pers., vergoeding van de nabehandelingskosten
in Belgie tot 6.250€/pers.,...
BAGAGE
• Terugbetaling tot 2.000€/pers. kosten voor strikt noodzakelijke aankopen
bij laattijdige aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij
of het openbaar vervoer.
KAPITAAL REISONGEVALLEN
• Vergoeding tot 12.500€/pers.

Er zijn veel luchtvaartmaatschappijen die vluchten met een tussenstop naar
Tokyo en Osaka aanbieden. Sinds oktober 2015 vliegt All Nippon Airways
(ANA) rechtstreeks vanuit Brussel naar Tokyo. Deze brochure is gebaseerd op
de vluchten van ANA. Elke luchtvaartmaatschappij werkt met verschillende
prijsklassen in hetzelfde vliegtuig en wie het eerst boekt krijgt de goedkoopste
klasse. Naarmate het vliegtuig voller raakt stijgt de prijs. Wij zoeken graag de
beste oplossing voor u en uw reisgezelschap.

Semi-groepsreizen in internationaal gezelschap

U reist zonder begeleider naar Japan waar u wordt opgewacht door onze
lokale agent. Ter plaatse maakt u de excursies in groep met een lokale Engelstalige gids.

Individuele reis met Japan Railpass

U reist zonder begeleider naar Japan waar u wordt opgewacht door de lokale
agent (behalve voor het programma ‘Japan in vogelvlucht’). Met gebruik van
de Japan Rail Pass reist u efficiënt door Japan. U maakt daarbij gebruik van de
vele treinen waaronder de hogesnelheidslijn (Shinkansen). U kunt onbeperkt
gebruik maken van het JR-netwerk voor 7, 14 of 21 dagen. Treinen zijn veilig,
snel en rijden altijd op tijd. Let op: de pas is niet in Japan verkrijgbaar. Bij sommige rondreizen krijgt u ter plaatse een uitgebreid informatiepakket, daar staat
precies bij welke trein of bus u waar en wanneer moet nemen. Privé gidsen zijn
Taal
Japans (Japanners
spreken weinig Engels;
de naamborden zijn in
het Japans en/of Engels).
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ter plaatse mogelijk maar wel duur.

Auto huren

Op de eilanden Hokkaido, Okinawa en Shikoku waar het openbaar vervoer beperkt is, is een huurauto een zeer goed alternatief maar niet evident.
Wegenkaarten zijn vaak in het Japans en de Japanners rijden er links. U heeft
een internationaal rijbewijs nodig en een vertaling van het rijbewijs.

Bagage koerier service

U kunt uw bagage van het ene hotel naar het andere hotel versturen. Afhankelijk van de afstand en de grootte van uw bagage varieert de prijs van € 15 tot
€ 25 per stuk. Deze leveringsdienst voor bagage kunt u boeken aan de receptie
van het hotel. Wij raden u dan ook aan om een stuk handbagage (trolley) mee
te nemen voor 1 à 2 nachten want de levering gebeurt niet altijd dezelfde dag.

Geld

Japan is een cash economie: pinnen en credit cards worden in vergelijking tot
België amper gebruikt. Neem daarom voldoende cash mee, die u ter plaatse
kunt omwisselen in de lokale munt. Grote warenhuizen accepteren meestal
Mastercards/Visa/American Express, maar restaurants en kleine winkels niet.
Geld is mogelijk bij de CitiBank, postkantoren en SevenEleven shops. Zorg er
wel voor dat uw bankkaart op “wereld” staat ingesteld.

Etiquette in Japan

Omdat Japan een eilandenrijk is, heeft het land zijn eigen visies op de manier
van leven en maatschappelijk gedrag. Japan kent talloze regels, hier enkele
voorbeelden: oogcontact vermijden, buigen bij een begroeting en geen
handen schudden. In restaurants, privé huizen en sommige tempels doet men
de schoenen uit. Om naar toilet of tuin te gaan, trekt men meestal andere
schoenen aan. Er wordt in Japan geen fooi gegeven ook niet in restaurants,
bars of taxi’s. Het wordt als beledigend ervaren. Kunst en religie kennen zichtbare Chinese en Koreaanse invloeden, maar ze zijn verfijnd en aangepast aan
een uniek Japans patroon. Zo werden dagelijkse activiteiten zelfs rituelen of
kunstvormen zoals schrijven, theedrinken en baden.

Telefoneren

In Japan hebben ze een eigen netwerk ontwikkeld en kennen ze geen GSM
netwerk. Uw telefoon zal niet werken als u geen 3G op uw telefoon hebt.
U kunt wel een simkaart of GSM huren op de luchthaven.

Gezondheid

De gezondheidszorg in Japan staat op een hoog niveau. Mensen worden er
gemiddeld zeer oud. Japan kent niet het systeem van huisartsen, men gaat
naar het ziekenhuis en de specialist. Medische kosten zijn hoog, zeker als je in
een privékliniek wordt geholpen. Zorg voor een goede verzekering.

Formaliteiten
Munt
Tijdsverschil
Klimaat
Elektriciteit		
Internationale reispas
Yen (JPY)
W: 8u
4 seizoenen.
110 volt
geldig tot de dag
€ 1 = 117 JPY
Z: 7u
Voorjaar: kersenbloesems.
(type Amerikaanse
van retour.
(sept. 2019).		
Najaar: herfstkleuren.
stekkers).
Geen visum.							

GO

BRUSSEL – TOKIO
NON-STOP, ELKE DAG
ANA vliegt elke dag van Brussel naar Tokio-Narita.
Als grootste Japanse luchtvaartmaatschappij*
biedt ANA bijna 1000 vluchten per dag aan naar
50 bestemmingen binnen het Japanse archipel.
Voor het zevende jaar op rij is ANA door Skytrax
bekroond als 5-sterren airline omwille van zijn
uitmuntende dienstverlening en kwaliteit.

We Are Japan.
www.anaskyweb.com
#WeAreJapan

*o.b.v. het aantal passagiers bij alle Japanse luchtvaartmaatschappijen

EAT
DRINK
SEE
STAY
DO
DISCOVER

Dag 1

Brussel - Tokyo

Dag 2

Tokyo

Vertrek vanuit Zaventem met All Nippon Airways naar Tokyo.
Aankomst te Narita en transfer per airport limousine bus naar het 3* hotel Shiba Park of
gelijkwaardig of het 4* hotel Park of gelijkwaardig. Rest van de dag is vrij. De vroegere
naam van Tokyo is Edo, wat in de 16e eeuw nog een kleine kasteelstad was. Door de
ideale ligging besloot de regering hier te gaan zetelen en groeide de stad enorm. In 1868
werd Edo de hoofdstad en kreeg zijn huidige naam. Hoewel er tijdens de aardbeving van
1923 en de luchtaanvallen van 1945 grote delen van de stad verwoest werden, groeide
de stad uit tot één van de modernste metropolen in Azië. Vandaag is de stad een boeiende bestemming met bijzonder hippe wijken, goede musea, historische tempels en
prachtig aangelegde tuinen. Ook liefhebbers van shopping kunnen er hun hart ophalen.

Dag 3

Konnichiwa
Tokyo
8-daagse citytrip naar Tokyo.

Tokyo (o)

Vandaag bezoek aan de stad met privé gids. Tijdens deze dag tour (6u) ervaart u de 2
gezichten van Tokyo: de moderne en soms een beetje gekke kant, en de kalme, traditionele kant, die zorgt voor een perfecte mix in 1 dag! U begint de dag met Ueno, waar u
eerst door de marktstraat Ameyoko naar Ueno Park zult wandelen. Hier staat het vol met
historische sites waar uw gids u alles over zal uitleggen. Onze volgende bestemming is
het moderne Shibuya, waar u het standbeeld van de beroemde hond Hachiko zal zien en
zijn aangrijpende verhaal zal horen. Het beroemde kruispunt, dat u waarschijnlijk meer
dan eens op TV of in films hebt gezien, ligt vlak naast het standbeeld. Daarna gaat u verder naar het Meiji-heiligdom, waar u kunt genieten van wat rust en stilte. Dit prachtige
Shinto-heiligdom, in het midden van een groene oase, is één van de meest bezochte
heiligdommen in het land. Keizer Meiji, aan wie het heiligdom is opgedragen, had een
grote invloed op de Japanse moderne geschiedenis. Als laatste bezoekt u Harajuku, het
paradijs voor tieners (en voor degenen die jong van geest zijn) met winkels en mensen
die de meest bizarre mode dragen zoals gothic, lolita, etc...

Dag 4

Tokyo (o)

Vrije dag in Tokyo. U kunt er heerlijk eten, moderne architectuur bewonderen en kleine
traditionele buurtjes verkennen. Maak gebruik van uw SUICA kaart (een eenvoudige
prepaid kaart voor het gebruik van de metro van Tokyo). Of u kunt de optionele excursie
reserveren naar de beroemde bronzen Boeddha in Kamakura in internationaal gezelschap (zie p.6).

Dag 5

CITYTRIP

8 dagen/6 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks
Vertrek tussen
3* hotel
4* hotel
01/11/19-19/12/19
€ 1.995		
€ 2.350
20/12/19-01/01/20 		 op aanvraag			
02/01/20-09/03/20
€ 1.995		
€ 2.350
10/03/20-26/04/20
€ 2.285		
€ 2.595
27/04/20-10/05/20 		op aanvraag (Golden week)
11/05/20-24/06/20
€ 1.995		
€ 2.350
25/06/20-31/08/20
€ 2.550		
€ 2.890
01/09/20-31/10/20
€ 2.150		
€ 2.500
• supplement single:
€ 650		
€ 850
• richtprijs supplement premium economy: € 720 - € 990 p.p.
• Minimum 2 deelnemers

Tokyo (o)

Niet inbegrepen
- Optionele excursies.
- Persoonlijke uitgaven zoals maaltijden, dranken,...
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.

Dag 7

Tokyo (o)

Dag 8

Tokyo - Brussel (o)

Nog een laatste dag om optionele excursie bij te boeken of vrije dag om de overige sites
te bezoeken en souvenirs te kopen.
Transfer per limousine bus naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

o= ontbijt

vanaf € 1.995

Tokyo (o)

U kunt verder Tokyo bezichtigen of optionele dagexcursie reserveren naar Mt. Fuji, Japans
heilige berg in internationaal gezelschap (zie p.6).
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Praktisch

Inbegrepen
- Lijnvlucht met All Nippon Airways (L-klasse).
- Luchthaventaks en fuel.
- 6 nachten in het vermelde hotel of gelijkwaardig
op basis van kamer en ontbijt.
- Transfer luchthaven-hotel v.v. per airport limousine bus.
- Suica Transport pass met waarde van JPY1500.
- Dagexcursie Tokyo met Nederlandstalige privé gids.

U kunt verder Tokyo bezichtigen of u kunt de optionele dagexcursie reserveren naar
Nikko in internationaal gezelschap (zie p.6).

Dag 6

Tokyo

Opmerkingen
- De prijzen in Japan kunnen onderhevig zijn aan
koerswijzigingen en tussentijdse prijsaanpassingen
door onze leveranciers. Alle genoemde prijzen zijn
dus onder voorbehoud van wijzigingen.
- Tijdens de Nikko excursie kan het gebeuren dat je
door herstel en renovatie werk niet alle delen van
het Toshogu Schrijn zal kunnen zien.
- De excursie op dag 3 wordt gedaan met een Nederlandse
lokale gids. De gids kan het programma aanpassen
op uw wensen en geeft informatie die voor u interessant is.
Zo verkent u de meest interessante plaatsen en komt u
van alles te weten over het leven in Japan.

Tokyo
Kyoto

Tokyo & Kyoto
Dag 1

Brussel - Tokyo

Dag 2

Tokyo

Dag 3

Tokyo (o)

Vertrek vanuit Zaventem met All Nippon Airways naar Tokyo.
Aankomst te Narita Airport. Onthaal en privé transfer per airport limousine bus naar het
centrum. Intrek in het hotel Shiba Park*** of gelijkwaardig. Vrije avond en eerste verkenning van de stad.
Vandaag bezoek aan de stad met privé gids. Tijdens deze dag tour (6u) ervaart u de 2
gezichten van Tokyo: de moderne en soms een beetje gekke kant, en de kalme, traditionele kant, die zorgt voor een perfecte mix in 1 dag! U begint de dag met Ueno, waar u
eerst door de marktstraat Ameyoko naar Ueno Park zult wandelen. Hier staat het vol met
historische sites waar uw gids u alles over zal uitleggen. Onze volgende bestemming is
het moderne Shibuya, waar u het standbeeld van de beroemde hond Hachiko zal zien en
zijn aangrijpende verhaal zal horen. Het beroemde kruispunt, dat u waarschijnlijk meer
dan eens op TV of in films hebt gezien, ligt vlak naast het standbeeld. Daarna gaat u verder naar het Meiji-heiligdom, waar u kunt genieten van wat rust en stilte. Dit prachtige
Shinto-heiligdom, in het midden van een groene oase, is één van de meest bezochte
heiligdommen in het land. Keizer Meiji, aan wie het heiligdom is opgedragen, had een
grote invloed op de Japanse moderne geschiedenis. Als laatste bezoekt u Harajuku, het
paradijs voor tieners (en voor degenen die jong van geest zijn) met winkels en mensen
die de meest bizarre mode dragen zoals gothic, lolita, etc...

Dag 4

Tokyo (o)

Vrije dag in Tokyo. U kunt er heerlijk eten, moderne architectuur bewonderen en kleine
traditionele buurtjes verkennen. Maak gebruik van uw SUICA kaart (een eenvoudige prepaid kaart voor het gebruik van de metro van Tokyo). Of u kunt één van de optionele
excursies reserveren (zie p.6).
o= ontbijt

Dag 5

Tokyo - Kyoto (o)

Dag 6

Kyoto (o)

Vertrek per trein (bullet trein) naar Kyoto. Intrek in het hotel. Vrije tijd om u onder te dompelen in de sfeer van de oude hoofdstad in het district rond Pontocho, een smalle straat
met veel restaurants met een breed aanbod, variërend van goedkope yakatori tot de
traditionele keuken van Kyoto. Aan de andere kant van de rivier ligt de Gion met zijn geisha wijk en bekend om zijn hoge concentratie van traditionele houten machiya huizen.
Vrije dag. Onze suggestie: vandaag kunt u het Heian heiligdom bezoeken, evenals de
Kiyomizu dera tempel, waarvan het enorme terras op palen een prachtig uitzicht over de
stad biedt. Wandel nadien door de kronkelende steegjes in de buurt. Bezoek na de middag het beroemde Gouden Paviljoen en de Ryoanji tempel, beroemd om zijn rotstuin,
representatief voor de Zen filosofie.
Optie: Stadstour met privé gids in Kyoto (exclusief ingangsgelden) of stadstoer in internationaal gezelschap met Engelstalige gids (zie p.6).

Dag 7

Kyoto (o)

Vrije dag. Onze suggestie: bezoek het Nijo kasteel uit 1603, residentie van de shoguns
en prachtig voorbeeld van de feodale architectuur. In de namiddag kunt u per trein
naar Nara met uw JR Kansai pass voor een bezoek aan de Todaji tempel uit 752 met zijn
gigantisch Boeddhabeeld. Aansluitend bezoek aan het Kasuga shinto heiligdom en
het hertenkamp. Indien er nog tijd rest, bezoek dan zeker het Fushimi Inari Schrijn met
zijn duizenden rode poortjes verspreid over Mt. Inari. De vosjes staan symbool voor de
godheid van de oogst. U kunt één van de optionele excursies reserveren (zie p.6).

Dag 8

Kyoto - Osaka - Tokyo - Brussel

Vroege transfer per limousine bus naar de luchthaven van Osaka (Itami) voor de binnenlandse ANA vlucht naar Tokyo Narita en aansluiting op de rechtstreekse vlucht met ANA
naar Brussel.

Praktisch

vanaf € 2.280

INDIVIDUELE RONDREIS

8 dagen/ 6 nachten - Prijs per person - Vertrek: dagelijks
Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/19-19/12/19
€ 2.280		
€ 750
20/12/19-01/01/20 		 op aanvraag			
02/01/20-15/03/20
€ 2.280		
€ 750
16/03/20-26/04/20
€ 2.550		
€ 750
27/04/20-10/05/20
op aanvraag (Golden week)
11/05/20-24/06/20
€ 2.280		
€ 750
25/06/20-31/08/20
€ 2.745		
€ 750
01/09/20-31/10/20
€ 2.450		
€ 750
• Minimum 2 deelnemers
• Tijdens het hoogseizoen (Olympische Spelen)
en festivals kunnen de gepubliceerde tarieven niet altijd
gegarandeerd worden
Optionele excursie
- Kyoto met Nederlandstalige privé gids (6u): € 155 p.p.
- Kyoto met Nederlandstalige privé gids (8u): € 210 p.p.
Inbegrepen
- Lijnvlucht met All Nippon Airways (L-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- Treinticket Tokyo-Kyoto (bullet trein), 2de klasse.
- Limo bus van NRT apt naar het centrum en van Kyoto
naar (ITM) in Osaka.
- Kansai Railpass voor 2 dagen.
- SUICA Transport pass met waarde van 1500 JPY.
- 6 nachten in de vermelde hotels of gelijkwaardig
op basis van kamer en ontbijt.
- Documentatiemap per kamer met uitgebreide informatie.
Niet inbegrepen
- Overige maaltijden.
- Bezoeken en ingangsgelden.
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
- Bagage vooruitzend service.

www.imaginetravel.be
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EXCURSIES VANUIT TOKYO & KYOTO
VANUIT TOKYO IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP

VANUIT KYOTO IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP

Tokyo Dynamic Tour: € 135 p.p.

Dagexcursie met Engelssprekende gids naar o.a. Tokyo Tower, het Keizerlijk
Paleis. Daarna krijgt u de kans om deel te nemen aan een traditionele theeceremonie. Na de lunch cruise op de Sumida rivier, bezoek aan de Asakusa
Kannon tempel met zijn Nakamise galerij vol kleurrijke winkeltjes en tot slot rit
door Ginza. Deze wijk is het meest luxueuze winkeldistrict van Tokyo. U wordt
afgezet aan het station. Vrije avond.
De Japanse hoofdstad en metropool is reusachtig groot en heeft vele verschillende gezichten. Zo zijn er talloze excursies mogelijk. Hieronder enkele mogelijke excursies:
- Wandelroute: Edo Kagurazaka & Saké bar.
- Avondtour Kabukicho en Shinjuku Golden Gai.
- Wandelen in Harajuku & pannenkoeken.
- Ghibli Museum & Ghibli Film Bus Tour.
- Tokyo Lunch/Dinner cruise.
Raadpleeg ons voor gedetailleerde beschrijving.

Kamakura: € 125 p.p.

Excursie met Engelssprekende gids naar de voormalige hoofdstad Kamakura.
U begint het bezoek aan de Jomyo-ji tempel waar u geniet van matcha thee,
groene thee in poedervorm, in de rustige sfeer van een 400 jaar oud theehuis met zicht op een Japanse rotstuin. Vervolgens bezoek aan de Kotoku-in
tempel met zijn Grote Boeddha (bronzen beeld van 13,5m hoog uit 1252) en
Tsurugaoka Hachimangu Shrijn. Na de Japanse lunch, bezoek aan de Hasedera
tempel en rit voorbij de Enoshima baai. U wordt afgezet aan het station van
Shinjuku.

Nikko Werelderfgoed: € 175 p.p.

Dagexcursie per bus met Engelssprekende gids naar Nikko, schitterend gelegen in de bergen in een Nationaal Park en beschermd als UNESCO Werelderfgoed. Japanse lunch tijdens de bezoeken. U bezoekt er het Toshogu heiligdom,
daarna vrije tijd bij het Chuzenji-meer en als laatste is er een stop bij de Kegon
waterval. Terug naar Tokyo waar de tour eindigt in het station van Shinjuku of
Ginza.

Mt. Fuji/Hakone: € 165 p.p.

Dagexcursie per bus met Engelssprekende gids naar de berg Fuji. Naar 2300m
hoogte met de bus (5de station), vanwaar u een mooi uitzicht hebt (bij helder
weer). Na de Japanse lunch bezoek aan de mooie omgeving van Hakone met
een cruise op het Ashi meer en ritje met de Komagatake kabelbaan. Terug naar
Tokyo per bus.

Tokyo sumo excursie: € 165 p.p.

Met gids en per metro naar het Sumo Stadion, Kokugikan; Bezoek aan het
Sumo museum waarna u een spectaculaire sumowedstrijd meemaakt. (enkel
mogelijk tijdens het Sumo Grand Tournament Tokyo in januari, mei of september. (meestal 2de en 3de week van de maand).

Tsukiji vismarkt en sushi workshop: € 160 p.p.

Ochtendcursus sushi maken: bezichtiging buitenste markt van de Tsukiji vismarkt, daarna sushi maken en degusteren, een unieke ervaring.
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Kyoto dagexcursie: € 155 p.p.

Volle dag bezoek aan de culturele hoofdstad van Japan: het machtige Nijo
kasteel uit 1603 met zijn sierlijke decoratie en het schitterende Gouden Paviljoen Kinkakuji met zijn vredevolle tuin en vijver. Ook bezoekt u het voormalige Keizerlijk Paleis (op za, zo en feestdagen wordt Nishi Honganji Tempel
bezocht i.p.v. het paleis). Na de Japanse lunch bezoek aan Fushimi Inari schrijn,
de Sanjusangen-do tempel en tot slot aan de indrukwekkende Kiyomizu-dera
tempel. Vanop de 50m hoge veranda heeft u een schitterend uitzicht over de
stad. Het smalle weggetje naar de tempel is bezaaid met souvenirwinkeltjes.
U vindt hier ook prachtig aardewerk.

Nara middagexcursie: € 85 p.p.

Halve dagexcursie per bus naar de voormalige hoofdstad Nara (8ste eeuw).
U bezoekt er de Todaiji-tempel, het grootste houten bouwwerk ter wereld,
dat onderdak biedt aan de gigantische bronzen Boeddha. Vervolgens verder
naar het kleurrijke Kasuga shinto heiligdom met zijn 3.000 antieke lantaarns en
het Nara Park met een duizendtal vrij rondlopende herten. Terug naar Kyoto.
Verken ’s avonds zelf de levendige Gion wijk.

Kyoto backstreet fietstocht: € 105 p.p.

Mooie fietstocht in kleine groep door de meest sfeervolle buurten in Kyoto’s
oostelijke districten Gion & Higashiyama. O.a. bezoek aan Miyagawacho Geisha
Quarter, Ishibe Koji alley, Yasaka en Heian schrijnen.

Kyoto Sagano Bamboebos & Arashiyama wandelexcursie:
€ 100 p.p.

Per lokale trein met gids naar Saga-Arashiyama station. Dit pittoreske groene
gebied was ooit de speeltuin van de aristocratie van Kyoto. Het is nog altijd
een prachtig gebied. U bezoekt de Zentempel Tenryuji, wandelt door één van
de 3 mooiste bamboebossen van Japan naar Sagano en bezoekt daarna Jojakkoji Tempel. Vervolgens via de Togetsukyo bridge terug naar Saga-Arashiyama
Station en verder per trein naar Kyoto station.

Kyoto Night tour: € 140 p.p.

U wordt naar het cultureel centrum Gion Corner gebracht en maakt hier een
voorstelling van traditionele Japanse kunsten mee, o.a. Bunraku (poppentheater), Maiko (leerling Geisha) dans. Daarna woont u een theeceremonie bij
en geniet u van een Zen diner bij Yoshiima ryokan in de traditionele wijk Gion.

Cruises
Cruises in het algemeen worden steeds populairder. Ook op Japan
is er een ruim aanbod. Hieronder heb je een voorbeeld route van
een 15-daagse rondreis.
Deze Japan verkenningsreis is een rondreis vanaf Yokohama met
zes havens in Japan, inclusief een overnachting in Kobe (Osaka), en
twee stops in Taiwan.
Wij kunnen voor of na uw cruise een extensie regelen.

Praktisch
Rederij: Holland America Line
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5
Day 6
Day 7
Day 8
Day 9
Day 10
Day 11
Day 12
Day 13
Day 14
Day 15

Itinerary
Yokohama (Tokyo), Japan
At Sea
Kobe, Japan (overnight)
Kobe, Japan
At Sea
Naha, Japan
Ishigaki Island, Japan
Hualien, Taiwan
Keelung (Taipei), Taiwan
At Sea
Kagoshima, Japan
Aburatsu, Miyazaki, Japan
At Sea
Shimizu, Japan
Yokohama (Tokyo), Japan

Afreisdatum: 28/03/2020
Schip: Westerdam****(+)
- 15d/14n cruise in volpension aan boord,
incl. havengelden & taksen.
- Prijs vanaf 2.499 EUR p.p. in een binnenkajuit.
- Andere kajuittypes tevens beschikbaar,
vraag naar onze prijzen.
Afreisdatum: 27/03/2021
Schip: Noordam****(+)
- 15d/14n cruise in volpension aan boord,
incl. havengelden & taksen.
- Prijs vanaf 2.499 EUR p.p. in een binnenkajuit.
- Andere kajuittypes tevens beschikbaar,
vraag naar onze prijzen.
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Tokyo
Osaka

Japan in vogelvlucht
9-daagse individuele rondreis.
Dag 1

Brussel - Tokyo

Dag 2

Tokyo

Dag 3

Tokyo (o)

Vertrek vanuit Zaventem met All Nippon Airways naar Tokyo.
Aankomst te Narita Airport en transfer per shuttle bus naar het hotel Shiba Park***. Vrije
avond en eerste verkenning van de stad.
Vrije dag. Onze suggestie: ontdek de stad aan de hand van uw SUICA pass. Begin de
dag in Asakusa, waar u een glimp kunt opvangen van hoe Tokyo er honderden jaren
geleden uitzag. U zal er de geluiden en geuren ervaren die horen bij deze eeuwenoude
omgeving. Bezoek er de iconische tempel Sensoji; een ‘must see’. Verder langs de rivier de
Sumida kunt u per boot of per trein naar de Hamarikyu-tuinen gaan. Daar kunt u genieten
van een kopje authentieke matcha-thee. Vanuit Shimbashi gaat u verder naar Omotesando en Harajuku waar u onder de indruk zal zijn van de verschillende kledingstijlen en
de hippe mensen. Vanuit de drukte kunt u naar de rust en het Meiji jingu shinto heiligdom en het omliggende park gaan. Optioneel: Citytour in internationaal gezelschap met
Engelstalige gids (zie detail p.6).

Dag 4

Tokyo (o)

Vrije dag. Onze suggestie: Wandel tussen de wolkenkrabbers van het financiële district
van Marunouchi. Zie er de supersnelle shinkansen-treinen vertrekken vanaf het station
van Tokyo, dat voor het eerst werd geopend in 1914. Breng daarna een bezoek aan de
wijk van Ginza met de meest exclusieve winkels op het gebied van kledij, cosmetica,
sieraden en andere luxe producten. Als u niet van mode houdt, maar van elekronica of
manga en anime, kunt u kiezen om de elektrische stad Akihabara te bezoeken. ’s Avonds
kunt u het observatiedek bezoeken van de torens van de Tokyo Metropolitan Government Building voor een panoramisch zicht over de stad of eindig met de bruisende wijk
Shibuya en het bekendste kruispunt van Tokyo. Alternatief: ga met uw JR Pass naar de
prachtige tempels van het Nikko heiligdom (UNESCO werelderfgoed ), gelegen in een
bijzonder mooi natuurpark.

Dag 5

Tokyo - Hakone (o-a)

Vertrek per trein (Odakyu Railways) vanuit Shinjuku station met de Hakone Free Pass
naar Odawara. U reist verder naar Hakone, vooral bekend als uitvalsbasis voor een
bezoek aan Mount Fuji. Deze stad is ook ‘the place to be’ als u zich wilt ontspannen
8

o= ontbijt a= avondmaal

in warmwaterbronnen. Met uw Hakone Free Pass kunt u de omgeving van Mt. Fuji
verkennen. Neem de bus naar het vijfde station van Fuji-san, Japans heilige berg of maak
een cruise op het Ashi meer en een spectaculaire rit met een kabelbaan over het zwavelhoudend Komagatake gebergte. Intrek in het hotel Pax Yoshino***, traditioneel hotel met
Japanse kamers, tatami matten en ‘onsen’ (warmwaterbronnen).

Dag 6

Hakone - Kyoto (o)

Dag 7

Kyoto (o)

Verdere ontdekking van de regio Hakone alvorens de sneltrein naar Kyoto te nemen. Bij
aankomst in Kyoto wandelt u naar het Miyako hotel Kyoto Hachijo****, gelegen naast het
station. Vrije tijd om u onder te dompelen in de sfeer van de oude hoofdstad in het district rond Pontocho. In deze smalle straat vindt u veel restaurants met een breed aanbod,
variërend van goedkope yakatori tot de traditionele keuken van Kyoto. Aan de andere
kant van de rivier ligt de Gion met zijn geisha wijk en bekend om zijn vele traditionele
houten machiya huizen.
Vrije dag. Onze suggestie: vandaag kunt u het Heian heiligdom bezoeken, evenals de
Kiyomizu-dera tempel, waarvan het enorme terras op palen een prachtig uitzicht over
de stad biedt. Wandel nadien door de kronkelende steegjes in de buurt. Bezoek na de
middag het beroemde Gouden Paviljoen (Kinkakuji) en de Ryoanji tempel, beroemd om
zijn rotstuin, representatief voor de Zen filosofie. Optioneel: Citytour in internationaal
gezelschap met Engelstalige gids (zie detail p.6).

Dag 8

Kyoto (o)

Dag 9

Kyoto - Osaka - Tokyo - Brussel

Vrije dag. Onze suggestie: bezoek het Nijo kasteel uit 1603, residentie van de shoguns
en prachtig voorbeeld van de feodale architectuur. In de namiddag kunt u per trein naar
Nara met uw Kansai Rail pass voor een bezoek aan de Todaiji-tempel uit 752 met zijn
gigantisch Boeddhabeeld. Aansluitend bezoek aan het Kasuga shinto heiligdom en het
hertenkamp. Indien er nog tijd rest, bezoek dan op de terugweg naar Kyoto zeker het
Fushimi Inari Schrijn met zijn duizenden rode poortjes verspreid over Mt. Inari. De vosjes
staan symbool voor de godheid van de oogst.
Vroege transfer naar de luchthaven van Osaka (Itami) voor de binnenlandse ANA vlucht
naar Tokyo Narita en aansluiting op de rechtstreekse vlucht met ANA naar Brussel.

Praktisch

Kyoto

Hakone

vanaf € 2.480

INDIVIDUELE RONDREIS

9 dagen/7 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks
Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/19-19/12/19
€ 2.480		
€ 755
20/12/19-01/01/20 		 op aanvraag			
02/01/20-15/03/20
€ 2.480		
€ 755
16/03/20-26/04/20
€ 2.765		
€ 755
27/04/20-10/05/20 		op aanvraag (Golden week)
11/05/20-24/06/20
€ 2.480		
€ 755
25/06/20-31/08/20
€ 2.950		
€ 755
01/09/20-31/10/20
€ 2.645		
€ 755
• Minimum 2 deelnemers
• Tijdens het hoogseizoen (Olympische Spelen)
en festivals kunnen de gepubliceerde tarieven niet altijd
gegarandeerd worden
Inbegrepen
- Lijnvlucht met All Nippon Airways (L-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- Suica Pass met waarde van 1500 JPY.
- Free Hakone Pass voor 2 dagen.
- Treinticket Odawara-Kyoto, 2de klasse.
- Kansai Railpass voor 2 dagen.
- 7 nachten in de vermelde hotels of gelijkwaardig
op basis van kamer en ontbijt.
- Avondmaal in de ryokan in Hakone.
- Documentatiemap per kamer met uitgebreide informatie.
Niet inbegrepen
- 7-daagse Japan Railpass in 2de klasse: supplement: € 60 p.p.
(in ruil voor treinticket Tokyo-Kyoto en Kansai Railpass).
- Overige maaltijden.
- Bezoeken en ingangsgelden.
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
- Bagage vooruitzend service.
Opmerking
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- De prijzen in Japan kunnen onderhevig zijn aan
koerswijzigingen en tussentijdse prijsaanpassingen door
onze leveranciers. Alle genoemde prijzen zijn dus onder
voorbehoud van wijzigingen.

www.imaginetravel.be

bezoekerscentrum van Mount Fuji en het 5de station van de vulkaan (2300 m). Japanse
lunch en verder naar Hakone. Cruise op het kratermeer Ashi. Spectaculaire rit per kabelbaan naar Mt Komagatake met op de top het Mototsumiya heiligdom vanwaar u een
schitterend panorama heeft over omliggende bergen en vulkanen. Overnachting in het
Japanse hotel Yumoto Fujiya. Het hotel beschikt over een ‘onsen’ (wamwaterbron).

Dag 6

Hakone - Odawara - Nagoya - Takayama (o)

Dag 7

Takayama - Shirakawago - Kanazawa (o)

Vanuit Odawara per Shinkansen hoge snelheidstrein naar Nagoya en verder per express
trein naar Takayama. Bezoek aan het Yatai Kaikan praalwagen museum, het Kusakabe
erfgoedhuis & -museum. Wandeling in de Kami Sannomachi wijk langs eeuwenoude
traditionele huizen met overwegend houten gevels. Hotel Hida Plaza**** (met onsen).
’s Morgens wandeling op de lokale markt langs de rivier. Per expressbus naar het alpendorp Shirakawago, dat door de eeuwenlange isolatie hoog in de bergen zijn traditionele
bouwmethodes heeft bewaard, o.m. in de Gassho Zukuri, enorme boerenwoningen met
ingebouwde graanzolders. Bezoek aan het huis van de familie Wada. Verder per bus naar
Kanazawa. Hotel Kanazawa Tokyu**** of gelijkwaardig.

In het spoor
der Samoerai

12-daagse rondreis in internationaal gezelschap
met Engelstalige gids.

Dag 8

Kanazawa - Nagoya - Kyoto (o)

Dag 9

Kyoto (o-m)

In de voormiddag wandeling in de schitterende Kenroku-en tuin, één van de drie
mooiste parktuinen van Japan, verder naar de pottenbakkersoven van Kutaniyaki en de
Samoeraiwijk voor een bezoek aan de residentie van de beroemde samoerai Nomura. Op
de Omicho vismarkt kunt u o.m. superverse sushi proeven. Per JR expresstrein naar Kyoto.
Bij aankomst, intrek in het New Miyako hotel****, nabij het station.
Volle dag bezoek aan de culturele hoofdstad van Japan: het machtige Nijo kasteel uit
1603 met zijn sierlijke decoratie en het schitterende Gouden Paviljoen Kinkakuji met zijn
vredevolle tuin en vijver. Japanse lunch. Bezoek aan het Heian Jingu shinto-heiligdom, de
Sanjusangen-do tempel en tot slot aan de indrukwekkende Kiyomizu-dera tempel van
waaruit u een schitterend uitzicht heeft over de stad (deels in restauratie).

Dag 10 Kyoto - Nara - Kyoto (o)

Dag 1

Vertrek vanuit Zaventem met All Nippon Airways naar Tokyo.

Brussel - Tokyo

Vrije voormiddag. Na de middag per bus naar de voormalige hoofdstad Nara (8ste eeuw):
de Todaiji-tempel, het grootste houten bouwwerk ter wereld, dat onderdak biedt aan
de gigantische bronzen Boeddha. Vervolgens verder naar het kleurrijke Kasuga shinto
heiligdom met zijn 3.000 antieke lantaarns en het Nara Park met een duizendtal vrij rondlopende herten. Terug naar Kyoto. Verken ’s avonds zelf de levendige Gion wijk.

Dag 2

Tokyo

Dag 11 Kyoto (o)

Aankomst te Narita Airport en transfer per shuttle bus naar het hotel Shiba Park***. Vrije
avond en eerste verkenning van de stad.

Dag 3

Tokyo (o-m)

Dagexcursie met Engelssprekende gids naar o.a. Tokyo Tower, het Keizerlijk Paleis. Daarna
krijgt u de kans om deel te nemen aan een traditionele theeceremonie. Na de lunch
cruise op de Sumida rivier, bezoek aan de Asakusa Kannon tempel met zijn Nakamise
galerij vol kleurrijke winkeltjes en tot slot rit door Ginza. Deze wijk is het meest luxueuze
winkeldistrict van Tokyo. U wordt afgezet aan het station. Vrije avond.

Dag 4

Tokyo (o)

Vrije dag voor eigen bezoeken aan de hand van de Suica Transport pass of optionele
dagexcursie naar Nikko of Kamakura (zie p.6).

Dag 5

Tokyo - Mt. Fuji - Hakone (o-m)

4-daagse tour in internationaal gezelschap met Engelstalige gids. Vertrek per bus naar het
o= ontbijt m= middagmaal

Vrije dag. Kyoto is een echte schatkamer. U kunt zelf uw programma samenstellen met
musea, Zen tempels, bamboewoud, Gion district, Filosofenpad... of u kunt één van de
volgende optionele excursies in internationaal gezelschap bijboeken.
• Uji wandeltocht met theeceremonie in de Byodoin tempel.
• Dagexcursie naar Hiroshima & Miyajima. Vroeg vertrek per bullettrein naar Hiroshima
(ca. 2 u). Verder per bus en ferry naar Miyajima Island voor het bezoek aan het vermiljoenkleurige Itsukushima shinto heiligdom dat deels over het water is gebouwd en dat
samen met de oranjerode Torii (toegangspoort staat in de steigers voor renovatie) lijkt
te zweven op de zee. In Hiroshima bezoek aan het Vredespark, het Memorial Museum
en Atomic Bomb Dome. ’s Avonds terug naar Kyoto met de Shinkansen.
• Andere optionele excursies mogelijk (zie p.6).

Dag 12 Kyoto - Osaka - Tokyo - Brussel

Vroege transfer naar de luchthaven van Osaka (Itami) voor de binnenlandse ANA vlucht
naar Tokyo Narita en aansluiting op de rechtstreekse vlucht met ANA naar Brussel.

Kanazawa
Takayama
Tokyo
Nagoya
Odawara
Kyoto
Hakone
Osaka
Nara

Praktisch

vanaf € 4.495

SEMI - GROEPSREIS

12 dagen/10 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: maandag, woensdag of vrijdag
Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/19-19/12/19
€ 4.495		
€ 1.375
20/12/19-06/01/20		op aanvraag			
06/01/20-09/03/20
€ 4.495		
€ 1.375
10/03/20-26/04/20
€ 4.775		
€ 1.375
27/04/20-07/05/20		op aanvraag (Golden week)
08/05/20-24/06/20
€ 4.495		
€ 1.375
25/06/20-31/08/20
€ 4.950		
€ 1.375
01/09/20-31/10/20
€ 4.650		
€ 1.375
• Minimum 2 deelnemers
• Tijdens het hoogseizoen en festivals kunnen de
gepubliceerde tarieven niet altijd gegarandeerd worden
• Geen afreis mogelijk van 15 juli tot 30 augustus 2020
Optionele excursies in internationaal gezelschap:
Uji wandeltocht: € 105 p.p.
Hiroshima & Miyajima: € 445 p.p.
Inbegrepen
- Lijnvlucht met All Nippon Airways (L-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 10 nachten in de vermelde hotels of gelijkwaardig
op basis van kamer en ontbijt.
- Bezoeken in internationaal gezelschap met Engelstalige gids.
- Luchthaventransfers per limousine bus.
- Bagage verzenddienst van Tokyo naar Takayama.
- Documentatiemap.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven, dranken en niet vermelde maaltijden.
- Verzekeringen annulering en/of bijstand.
- Optionele excursies.
- Suica Transport pass: € 27 p.p.
Opmerking
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- De prijzen in Japan kunnen onderhevig zijn aan
koerswijzigingen en tussentijdse prijsaanpassingen door
onze leveranciers. Alle genoemde prijzen zijn dus onder
voorbehoud van wijzigingen.

www.imaginetravel.be
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Authentic Japan
Combinatie van moderne steden en het traditionele platteland.
15-daagse individuele rondreis per trein met gebruik van de Japan Railpass.
Zo is uw route vooraf uitgestippeld en kunt u ter plaatse uw dagen naar wens invullen.

Kanazawa
Takayama
Tokyo
Nagoya
Odawara
Kyoto
Hakone
Osaka
Nara
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Dag 1

Brussel - Tokyo

Dag 2

Tokyo

Dag 3

Tokyo (o)

Dag 4

Tokyo (o)

Vertrek vanuit Zaventem met All Nippon Airways naar Tokyo.
Aankomst te Narita Airport, waar u wordt opgewacht door onze lokale agent. Transfer
per trein of per shuttle bus naar het hotel Gracery Shinjuku (standaard) of hotel Park
(superior).
Volle dag bezoek aan de stad met privé gids waaronder bezoek aan de tuin van
Hama-Rikyu, waar u na de wandeling kunt stoppen bij het theehuis gelegen op een klein
eiland in het parkmeer. Proef er de ‘matcha’, de Japanse groene thee! Daarna cruise op
de Sumida rivier naar Asakusa, waar de Senso-ji tempel ligt, de oudste tempel van Japan.
Daarrond liggen winkelstraatjes waar u allerlei religieuze en typisch Japanse souvenirs
kunt vinden. De tour eindigt met een bezoek aan Meiji Jingu, Tokio’s beroemdste heiligdom gewijd aan keizer Meiji en een populaire locatie voor traditionele Shinto-bruiloften.
Het heiligdom is ook de thuisbasis van ongeveer 120.000 bomen, waardoor het gemakkelijk is om te vergeten dat net buiten het terrein twee van de populairste winkelstraten
van de stad zijn, Harajuku en Omotesando.
Vrije dag. Onze suggestie: Wandel tussen de wolkenkrabbers van het financiële district
van Marunouchi. Zie er de supersnelle shinkansen-treinen vertrekken vanaf het station
van Tokyo, dat voor het eerst werd geopend in 1914. Breng daarna een bezoek aan de
wijk van Ginza met de meest exclusieve winkels op het gebied van kledij, cosmetica,
sieraden en andere luxe producten. Als u niet van mode houdt, maar van elekronica of
manga en anime, kunt u kiezen om de elektrische wijk Akihabara te bezoeken. ’s Avonds
kunt u het observatiedek bezoeken van de torens van de Tokyo Metropolitan Government Building voor een panoramisch zicht over de stad of eindigen in de bruisende wijk
Shibuya en het bekendste kruispunt van Tokyo.
Alternatief: ga met uw JR Pass naar de prachtige tempels van het Nikko heiligdom (UNESCO werelderfgoed ), gelegen in een bijzonder mooi natuurpark. Of bezoek Kamakura,
een van de voormalige hoofdsteden van Japan. Het is een heerlijke badplaats met veel
oude heiligdommen, tempels en andere gebouwen zoals de Daibutsu, een gigantische
bronzen Boeddha van 13 meter hoog.

Dag 5

Tokyo - Matsumoto (o)

Vandaag ruilt u de bruisende metropool in voor de stad Matsumoto, gelegen aan de
voet van de Japanse Alpen. Matsumoto is een belangrijke startplaats voor berg- en
trekkingstochten naar de Japanse Alpen, die met toppen tot 3000 meter het landschap
domineren. Bezoek aan het kasteel van Matsumoto dat sinds de 16e eeuw het uitzicht
van de stad domineert. Het kasteel kreeg door haar zwarte kleur, vaak de bijnaam
‘kraaienkasteel’. Overnachting in het hotel Buena Vista*** (standaard en superior).

Dag 6

Matsumoto (o)

Vrije dag. Ons voorstel: maak een excursie naar Kamikochi, middenin de Japanse Alpen.
De natuur en de bergen behoren tot de mooiste in Japan en u kunt er prachtige wandelingen maken (3 à 4u). In de winter kunt u een bezoek brengen aan het apenpark in
Jigokudani, waar Japanse makaken graag een warm bad nemen. Jigokudani ligt op een
hoogte van 850 meter, en betekent letterlijk ‘Vallei van de Hel’. Het dankt zijn naam aan de
stoom en het kokende water van de geothermische warmwaterbronnen. Het park wordt
omgeven door steile kliffen en bossen.

Dag 7

Matsumoto - Tsumago (Kiso vallei) (o-a)

U verlaat Matsumoto en reist per trein langs de oude Nakasendo-route richting de Kiso
vallei. Verblijf in Tsumago waar de sfeer uit de Edo-periode behouden bleef. Bij aankomst
in Nakatsugawa station neemt u de bus naar de oude handelspost Magome (ter plaatse
te betalen). Hier kunt u de wandeling beginnen over de oude Nakasendo postroute terug
naar Tsumago. Deze 3u durende wandeling, voert u dwars door bossen, langs watervallen en over houten loopbruggen. Verblijf in een Japanse minshuku, dit is een Japanse
stijl B&B, gerund door een familie. Intrek in ryokan Komanoyu (standaard en superior). Op
traditionele wijze wordt er ’s avonds voor u gekookt.

Dag 8

Tsumago - Takayama (o-a)

U vertrekt richting Takayama, een klein stadje gelegen in de Hida Alpen van de regio Gifu.
Door zijn geïsoleerde ligging in de bergen heeft het zijn authentieke karakter weten te
behouden. Dit traject gebeurt via de express trein “Hida Wide View”, een van de mooiste treinreizen door Japan. In Takayama raden wij u aan om een bezoek te brengen aan
Shitamachi, de oude wijk van Takayama. Hier zijn de straten gevuld met sake brouwerijen,
oude koopmanshuizen en lokale winkels. Breng een bezoek aan een sake stokerij, het
bekende restaurant waar ze Hida beef sushi verkopen of stop bij een café voor een kopje
thee. In Takayama verblijft u in een ryokan, een traditioneel Japans hotel. Overnachting in
de ryokan Asunaro (standaard) of de ryokan Honjin Hironoya Bekkan (superior).

Dag 9

Takayama (o-a)

U spendeert een hele dag in dit bergachtige gebied. Onze suggestie: bezoek er de
Miyagawa ochtendmarkt, waar lokale bewoners hun handgemaakte waren aan de man
brengen. U kunt heel wat souvenirs kopen zoals houten snijwerk, het iconische Sarubobo
(Japanse amulet) of chopsticks. Daarna kunt u nog een bezoek brengen aan het Yatai
Kaikan praalwagen museum, het Kusakabe erfgoedhuis & -museum. Vervolgens
wandeling in de Kami Sannomachi wijk langs eeuwenoude traditionele huizen met overwegend houten gevels. Of u kunt optioneel deelnemen aan de ‘Food & Culture Walk’
(in kleine groep) met o.a. een proeverij van lokale Japanse snoep, rakugan, en sake. In
de namiddag is er een uitstap naar Shirakawago voorzien (zonder gids, enkel transport).
Dit alpendorp is UNESCO-werelderfgoed door zijn bekende ‘gassho zukuri’ huizen. Deze
bouwstijl is zo’n 250 jaar oud en is bijzonder omdat de daken zonder ook maar één nagel
werden vastgezet. Terug naar uw ryokan voor avondmaal en overnachting.

Dag 11 Kyoto (o)

Vandaag volle dag bezoek aan de stad met privé gids. U bezoekt er het Nijo kasteel uit
1603 met zijn sierlijke decoratie en mooie tuinen en het schitterende Gouden Paviljoen
(Kinkakuji). In de namiddag bezoek aan Kiyomizu tempel vanwaar je een mooi uitzicht
heeft over de stad. Afsluiter van de dag is een wandeling door het levendige Higashiyama
district.

Dag 12 Kyoto - Nara - Kyoto (o)

Vanuit Kyoto kunt u een trip maken naar de oude hoofdstad Nara, het centrum van
de oudste Japanse cultuur met vele tempels op de werelderfgoedlijst. Nara is vooral
bekend voor zijn reusachtige Todaiji-tempel (grootste houten bouwwerk ter wereld) en
het Kashuga shinto heiligdom. Aanrader: Maak op de terugweg naar Kyoto een stop aan
het Inari Fushimi heiligdom.

Dag 13 Kyoto - Koyasan (o-a)

Met meer dan 100 tempels is Koyasan het centrum van het Shingon Boeddhisme, een
belangrijke boeddhistische sekte die al meer dan 1200 jaar bestaat. Koyasan staat op de
UNESCO Werelderfgoedlijst. De reis naar Koyasan zelf is al een van de hoogtepunten van
het bezoek aan deze plek. U zult enkele lokale treinen nemen en om uw reis te eindigen
neemt u een kabelbaan naar boven. Vannacht verblijft u in een Shukubo, een overnachting in een Japanse tempel en u zult shojin ryori eten, een traditionele boeddhistische
keuken (vegetarisch). Overnachting in Eko-in (standaard) of Henjoso-in (superior). Beide
met gemeenschappelijke badkamer.

Dag 14 Koyasan - Osaka (o)

Om Koyasan volledig te beleven, raden wij u aan om mee te doen met het ochtendgebed. Gewoonlijk start dit om 6.00u. U zult niet enkel de kans hebben om de monniken te
zien bidden, maar u zult ook de binnenkant zien van de kamer waar er gebeden wordt.
Na het ochtendgebed gaat u naar het shojin ryori ontbijt. Daarna vertrek naar Osaka
en vrije dag om de stad te ontdekken. Bezoek er het kasteel van Osaka en het Floating
Garden Observatory op de top van de iconische Umeda Sky Building met een indrukwekkend 360°-panorama over de stad, de haven en de zee. Vervolgens bezoek aan Dotonbori,
een wijk die lang werd gelinkt aan Osaka’s entertainment district en de voormalige wijk
van “plezier. Overnachting in het hotel Cross (standaard en superior).

Dag 15 Osaka - Tokyo - Brussel

’s Morgens vroeg neemt u de shuttle bus van het station naar de luchthaven van Osaka
(ITM) voor uw terugvlucht naar Brussel via Tokyo.

Praktisch

vanaf € 4.690

INDIVIDUELE RONDREIS

15 dagen/13 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks
Vertrek tussen
Standaard
Superior
01/11/19-19/12/19
€ 4.690		
€ 5.190
20/12/19-06/01/20		op aanvraag			
07/01/20-17/03/20
€ 4.690		
€ 5.190
18/03/20-26/04/20
€ 5.735		
€ 6.500
27/04/20-10/05/20		op aanvraag (Golden week)
11/05/20-31/05/20
€ 5.095		
€ 5.750
01/06/20-24/06/20
€ 4.690		
€ 5.190
25/06/20-09/08/20
€ 5.890		
€ 6.690
10/08/20-11/09/20
€ 5.990		
€ 6.785
12/09/20-31/10/20
€ 5.355		
€ 5.990
• Single supplement op aanvraag
• Minimum 2 deelnemers
• Tijdens het hoogseizoen, de Olympische Spelen
en festivals kunnen de gepubliceerde tarieven niet altijd
gegarandeerd worden
Optioneel:
Food & Culture Walk in Takayama: € 75 p.p.
Inbegrepen
- Lijnvlucht met All Nippon Airways (L-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 14-daagse Japan Railpass (2de klasse).
- Pasmo Transport pass (waarde 5500 JPY).
- 13 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Entreegelden en bezoeken met Engelssprekende lokale
privé gids op dag 3 in Tokyo en op dag 11 in Kyoto
en halve dag op dag 13 in Koya-san.
- Documentatiemap per kamer.
- Ter plaatse uitgebreide informatiemap met kaarten
en app om selfguide te downloaden.
Niet inbegrepen
- Overige maaltijden.
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
- Bagage vooruitzend service.
Opmerkingen
- De prijzen in Japan kunnen onderhevig zijn aan
koerswijzigingen en tussentijdse prijsaanpassingen door
onze leveranciers. Alle genoemde prijzen zijn dus onder
voorbehoud van wijzigingen.
- Een maand voor vertrek hebben we een fotokopie nodig
van het internationaal paspoort.

Dag 10 Takayama - Kyoto (o)

Vandaag treinreis van 3u naar Kyoto, de culturele hoofdstad van Japan. Ze telt namelijk
om en bij de 2000 schrijnen en tempels. Intrek in hotel Vista Premio Nagomi-tei (standaard) of hotel Granvia (superior).
o= ontbijt a= avondmaal

www.imaginetravel.be
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Kunst & architectuur

13-daagse individuele rondreis per trein met gebruik van Japan Rail Pass.

Dag 1

Brussel - Tokyo - Osaka

Dag 2

Osaka

Dag 3

Osaka (o)

Dag 4

Osaka - Hiroshima (o)

Dag 5

Hiroshima - Miyajima - Kurashiki (o-a)

Dag 6

Kurashiki - Naoshima (o)

Vertrek vanuit Zaventem met All Nippon Airways naar Osaka via Tokyo.
Aankomst in Tokyo en verder doorverbinding naar Osaka. Verwelkoming door de lokale
vertegenwoordiging. Transfer per bus of trein naar het hotel St. Regis***** voor overnachting.
Na het ontbijt, volle dag stadsbezoek met privégids. Bezoek aan het Nationaal Kunstmuseum en het kasteel van Osaka, gelegen in een prachtige omgeving met vijvers. Het
overleefde verscheidene bombardementen uit de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens
stop aan de Umeda Sky Building, twee wolkenkrabbers die bovenaan met elkaar verbonden zijn door een immens dek, het Floating Garden Observatory met een indrukwekkend
360°-panorama over de stad, de haven en de zee. Overnachting.
Vroeg vertrek met de beroemde kogeltrein shinkansen die u in 2 uur naar Hiroshima
brengt. Hiroshima staat bekend als de eerste stad die op 6 augustus 1945 doelwit werd
van de verwoestende atoombom. Bezoek met gids aan het Hiroshima Peace Memorial
Park, de plaats (ground zero) waar de atoombom viel en een indrukwekkend eerbetoon
aan de slachtoffers is geworden. Daarna bezoek aan het Hiroshima Peace Memorial
Museum. Overnachting in hotel Sheraton Grand Hiroshima*****.
Vandaag trekt u er zelf op uit. U vertrekt per ferry naar het eiland Miyajima, gelegen in de
Japanse binnenzee. De beroemdste en meest op foto vastgelegde site, the Floating Torii
Gate, is hier te vinden. (Het dateert uit de 6de eeuw en staat momenteel in de steigers
voor renovatie). Verdere ontekking van het eiland met de vele schrijnen. In de namiddag, terug naar Hiroshima en verder naar Kurashiki, eertijds een belangrijk centrum voor
de rijstdistributie. Intrek in ryokan Kurashiki voor typisch Japans avondmaal (Kaiseki) en
overnachting.
In de voormiddag bezoek op eigen houtje aan het Ohara Museum of Art, het eerste
museum in Japan dat Westerse kunst tentoonstelde waaronder werken van meesters
zoals Picasso, Gauguin, Klee, Rodin en Kandinsky. Verder wandeling in het charmante
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o= ontbijt a= avondmaal

Kurashiki
Hiroshima
Miyajima

Kyoto

Tokyo

Osaka
Naoshima

Praktisch

vanaf € 6.990

INDIVIDUELE RONDREIS

13 dagen/11 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks

Bikandistrict, waar rond het stadskanaal, tal van historische rijstopslagplaatsen uit de
Meiji periode staan. ’s Namiddags gaat u richting de haven van Uno voor de overtocht
naar Naoshima. Bezoek aan de Benesse Art Site met hedendaagse kunst van opkomende
Japanse en internationale kunstenaars. U verblijft er in het Benesse House. Elke kamer in
dit prachtige hotel heeft een eigen ontwerp en kunstwerken. Het museum, het bijgebouw, het park en het strand, zijn allemaal ontworpen door de beroemde architect Tadao
Ando. De wereldberoemde architect werkte aan het interieurontwerp van het museum
met zijn kenmerkende eenvoudige betonnen constructie die contrasteert met de gevel,
in traditionele Japanse stijl.

Dag 7

Naoshima (o)

Dag 8

Naoshima - Kyoto (o)

Vandaag ontdekt u zelf het eiland met behulp van de shuttle bus die het gehele eiland
aandoet. Nabij het hotel bevindt zich het mysterieuze Chichu Art openluchtmuseum.
Daarna kunt u het verlaten vissersdorpje van Honmura bezoeken, dit is de thuisbasis van
het Art House Project, een verzameling van zeven verlaten huizen, ateliers en tempels die
door hedendaagse kunstenaars zijn omgebouwd tot kunstinstallaties.
’s Ochtends ferryovertocht naar het vasteland en vervolgens treinrit naar Kyoto. Bij
aankomst in het station, transfer naar het hotel The Thousand*****. In de namiddag is er
voor u een privébezoek geregeld aan het huis van een kalligrafie-instructeur. U probeert
er enkele tekens te schrijven met behulp van de instructeur en achteraf kunt u uw kunstwerk meenemen naar huis.

Dag 9

Kyoto (o)

Vandaag ontdekking van de metropool Kyoto met privé gids en per bus/metro. Bezoek
aan de verscheidene UNESCO-werelderfgoedsites die de stad rijk is. Op het programma
staan het Kasteel van Nijo, de zentuin van Ryoan-Ji en het gouden paviljoen Kinkakuji.
Daarna naar de Tempel van Kiyomizu-dera van waaruit u een prachtig uitzicht heeft over
de stad.

Dag 10 Kyoto (o)

Na het ontbijt, bezoek aan het Miho Museum met privégids. Het werd ontworpen
door de beroemde architect, I.M. Pei. Een van de meest interessante aspecten van het
museum is het ontwerp van de structuren en hoe ze zijn geïntegreerd in hun omgeving. Dit wordt benadrukt in de benadering van de ingang van het museum die u door
een mix van door de mens gemaakte en natuurlijke omgevingen leidt. Het museum

bevat collecties van zowel de Egyptische, de Romeinse als de Aziatische cultuur. Terug
naar Kyoto met tussenstop aan de boeddhistische tempel van Sanjusangendo. Hier zijn
maar liefst 1001 houten beelden van de god Kannon te vinden. Tenslotte bezoekt u het
district Gion, de oude wijk van de Geishas. Overnachting.

Dag 11 Kyoto - Tokyo (o)

Treinrit met de shinkansen naar de hoofdstad Tokyo. Bij aankomst verkent u zelf de Metropool. Begin met een wandeling door het drukke financiële district van Marunouchi vol
wolkenkrabbers, zie de supersnelle shinkansen-treinen vertrekken vanaf het station van
Tokyo, dat voor het eerst werd geopend in 1914. De originele gevel aan de Marunouchi-zijde is zeker een bezoek waard. Tokyo Station is niet het enige gebouw uit die tijd
dat te vinden is in het Marunouchi gebied. Als u fan bent van architectuur, ontdekt u in
deze wijk een overvloed aan verschillende stijlen, van oud tot hypermodern. Ga daarna
verder naar het prachtige Meiji-heiligdom, waar u kunt genieten van rust en stilte. Het ligt
in het midden van een groene oase en is één van de meest bezochte in het land. Keizer
Meiji, aan wie het shinto heiligdom is opgedragen, had een grote invoed op de Japanse
moderne geschiedenis. Daar dichtbij liggen de wijken Omotesando en Harajuku waar u
onder de indruk zal zijn van de verschillende kledingstijlen en de hippe lokale bevolking
die ze dragen. Overnachting in het hotel Palace*****.

Dag 12 Tokyo (o)

Vandaag ontdekking van de stad met privé gids en met het uitgebreid metrosysteem.
De tour heeft als thema het oude en nieuwe Tokyo, met de ochtend gewijd aan het
verkennen van de “Oude Tokio”, een gebied dat Ueno Park omvat, gelegen in Tokyo’s
shitamachi (oude wijk), en waar enkele van de meest prestigieuze musea en galerijen
van Tokyo zijn gevestigd. Bezoek het Tokyo National Museum, het Tokyo Metropolitan Art
Museum of het National Museum of Western Art. De namiddag daarentegen is gewijd
aan de “New Tokyo”, met een bezoek aan Roppongi, het ‘Art District’ van Tokyo en de thuisbasis van enkele van de nieuwste en modernste galerijen en musea van Japan. Hier bevinden zich het Mori Art Museum, gelegen op de 53e verdieping van het Mori-gebouw,
het Tokyo National Art Centre of het Suntory Museum of Art. Overnachting in Tokyo.

Dag 13 Tokyo - Brussel (o)

Vrije tijd tot aan de transfer (trein of bus) naar de luchthaven van Tokyo voor de rechtstreekse vlucht van ANA naar Brussel.

Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/19-19/12/19
€ 6.990		
€ 2.115
20/12/19-06/01/20		op aanvraag			
07/01/20-17/03/20
€ 6.990		
€ 2.115
18/03/20-26/04/20
€ 8.550		
€ 2.600
27/04/20-10/05/20		op aanvraag (Golden week)
11/05/20-31/05/20
€ 7.660		
€ 2.490
01/06/20-24/06/20
€ 6.990		
€ 2.115
25/06/20-09/08/20
€ 7.970		
€ 2.490
10/08/20-19/09/20
€ 8.760		
€ 2.600
20/09/20-31/10/20
€ 7.850		
€ 2.490
• Minimum 2 deelnemers
• Tijdens het hoogseizoen, de Olympische Spelen 2020
en festivals kunnen de gepubliceerde tarieven niet altijd
gegarandeerd worden
Inbegrepen
- Lijnvlucht met All Nippon Airways (L-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 14-daagse Japan Railpass in 2de klasse.
- Pasmo Transport pass (waarde 1500 JPY).
- Privé transfer van Kurashiki naar Uno haven.
- 11 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens programma.
- Entreegelden en bezoeken met openbaar vervoer
en privé Engelssprekende lokale gids op dag 3 in Osaka,
op dag 4 in Hiroshima, op dag 9 & 10 in Kyoto en op dag 12
in Tokyo.
- Privé kalligrafielessen in Kyoto met taxi transfers.
- Documentatiemap per kamer met uitgebreide
informatiemap met kaarten.
Niet inbegrepen
- Overige maaltijden.
- Sommige lokale transporten
(zoals kabelbaan in Miyajima, ferry naar Naoshima,...).
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
- Bagage vooruitzend service.
Opmerking
- De prijzen in Japan kunnen onderhevig zijn aan
koerswijzigingen en tussentijdse prijsaanpassingen door
onze leveranciers. Alle genoemde prijzen zijn dus onder
voorbehoud van wijzigingen.
- Een maand voor vertrek hebben we een fotokopie
nodig van het internationaal paspoort.
- Bustickets voor Miho museum kunnen enkel ter plaatse
worden gekocht. Het Miho museum heeft onregelmatige
sluitingsdata.
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Ontdek de eilanden
Kyushu & Shikoku
16-daagse individuele rondreis per trein met gebruik van Japan Railpass.

Dag 1

Brussel - Tokyo

Dag 2

Tokyo - Osaka - Kyoto

Dag 3

Culturele ervaring in Kyoto (o)

Dag 4

Kyoto (o)

Dag 5

Kyoto - Takamatsu (o)

Vertrek vanuit Brussel met de rechtstreekse All Nippon Airways vlucht naar Tokyo en verder naar Osaka.
Aankomst op de luchthaven van Itami, waar u wordt opgewacht door onze lokale agent.
Transfer per trein of shuttle bus naar het hotel Vista Premio Nogomi-tei*** in Kyoto.
Vandaag neemt u deel aan een culturele activiteit die plaats vindt in een machiya, een
gerestaureerd huis van hout, wat heel typisch is voor Kyoto. Als u aangekomen bent geeft
de Engelssprekende assistent u een rondleiding in het huis, daarna kunt u een kimono
aanpassen. Dit wordt gevolgd door een theeceremonie, die een belangrijke rol speelt in
de Japanse cultuur. De leraar zal u elke stap leren, van het maken tot het serveren van de
thee. Deze culturele dag zal eindigen met een bezoek aan de oude Gion wijk, waar u de
kans krijgt om sake te proeven, een alcoholische drank die men in Japan brouwt, op basis
van rijst. Rest van de dag is vrij. Overnachting in Kyoto.
Vandaag, volle dag bezoek aan Kyoto met een gids. U brengt een bezoek aan het Nijo
kasteel uit 1603 met zijn sierlijke decoratie en mooie tuinen, het schitterende gouden
paviljoen en de Ryoan-ji tempel die bekend is voor zijn zenrotstuin. Vervolgens brengt
u een bezoek aan de Kiyomizu tempel, vanwaar u een prachtig zicht hebt over de stad.
U eindigt de dag met een bezoek aan het levendige Higashiyama district. Overnachting
in Kyoto.
Vandaag verlaat u Kyoto en reist u verder richting Shikoku, een van de 4 hoofdeilanden
van Japan. Shikoku is een populaire bestemming voor pelgrims en ecotoerisme. Maar
ook voor zijn grote hoeveelheid aan tempels, heiligdommen, valleien, kloven en bergen.
Bezoek aan Takamatsu en het Ritsurin Park met zijn grote verscheidenheid aan planten.
Als u in het park bent breng dan zeker ook een bezoek aan Kikugetsu-tei, dit theehuis ligt
midden in het park. Overnachting in Tokyu Rei hotel***.
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o= ontbijt

Dag 6

Optionele tour in Takamatsu (o)

Vandaag bent u vrij, u kunt Takamatsu ontdekken of een van de kunsteilanden zoals
Naoshima bezoeken. Overnachting in Takamatsu.

Dag 7

Takamatsu - Kotohira (o)

In de voormiddag vertrekt u naar Kotohira, dat bekend is voor zijn bergtempel, de Kompira-San. Een tempel met het hoofdheiligdom van de god van de zeevaarders. De tempel
kan enkel bereikt worden via een trap met 1 368 treden. Overnachting in Grand hotel
Sakuranosho***.

Dag 8

Kotohira - Matsuyama (o)

Vandaag is opnieuw een zelf gidsende dag. Van Kagawa gaat u richting de regio van
Ehime in het noordwesten van Shikoku. Ehime staat bekend voor zijn fietsroutes, pelgrimsroutes en resorts met warmwaterbronnen. Onze suggestie: u kunt uw tour starten
met een bezoek aan het kasteel van Matsuyama, gelegen op Mount Katsuyama. Met
meer dan 200 kersenbomen is de grond rondom het kasteel een goede plaats om de
kersenbloesems te bewonderen in de lente. Later op de middag kunt u stoppen bij Dogo
Onsen Honkan, een badhuis dat al meer dan een eeuw oud is. Nadat u een bad heeft
genomen, kunt u nog even rondlopen in het resort langs de winkelgalerij. Overnachting
in hotel Dogo Prince***+ in Matsuyama.

Dag 9

Matsuyama - Okayama (o)

Vandaag verlaat u Shikoku en gaat u richting Okayama. In de ochtend kunt u een bezoek
brengen aan Ishite-ji, de 51ste tempel op de Shikoku pelgrimsroute. Deze tempel zou de
mooiste van de 88 boeddhistische tempels op Shikoku zijn, hij kreeg zelfs een ster van
de Michelin gids. Kort voor de middag neemt u de trein richting Okayama, deze regio
staat bekend voor zijn historische attracties en aangename weer. U kunt ook vanuit Okayama de stad Kurashiki bezoeken, vooral bekend voor zijn goed bewaard Bikan district
met zijn oude huizen, rijstopslagruimtes en zijn romantisch stadskanaal. Overnachting in
hotel Daiwa Roynet***.

Dag 10 Okayama - Kumamoto (o)

U begint aan een prachtige reis door Kyushu, het derde grootste eiland van Japan. Voordat u de snelheidstrein neemt kunt u nog naar het Kasteel van Okayama gaan met zijn
Koraku-en tuin. Deze tuin behoort tot de drie mooiste parktuinen van Japan. Daarna naar
Kumamoto, uw eerste stop in Kyushu. Overnachting in hotel Dormy Inn***.

Dag 11 Kumamoto (o)

Vandaag kunt het toeristische dorp Beppu bezoeken, bekend om zijn warmwaterbronnen (onsen). Indien u graag wandelt kunt u een excursie maken naar het vulkanisch gebied rond Mt. Aso. Dit kleine dorpje is omringd door vijf pieken namelijk de Kishima-dake,
Eboshi-dake, Naka-dake, Taka-dake en Neko-dake. U kunt er de kabelbaan nemen en
rond de krater wandelen. Het Aso heiligdom is een van de vele heiligdommen in Japan
en is zo’n 2 500 jaar oud.

Dag 12 Kumamoto - Nagasaki (o)

De volgende bestemming in Kyushu is een van de historische steden in Japan, namelijk
Nagasaki, niet enkel bekend voor zijn tragisch oorlogsverleden, maar ook voor zijn Portugese, Nederlandse en Europese invloeden tijdens de 16e en 19e eeuw. Overnachting
in hotel Monterey***.

Dag 13 Nagasaki - Fukuoka (o)

Voordat u verder reist richting Fukuoka wilt u misschien eerst nog een bezoek brengen aan enkele plaatsen in Nagasaki. U kunt naar het Nagasaki Peace Memorial Park en
museum gaan, waar er monumenten staan om de slachtoffers van de A-bom te herinneren. Rond de middag neemt u de trein naar het station van Hakata, het hoofdstation
in Fukuoka dat omringd is door winkels, warenhuizen en hotels. Overnachting in hotel

JR Kyushu Hakata Chuo***.

Dag 14 Fukuoka (o)

U hebt de volledige dag om Fukuoka te ontdekken. ’s Morgens kunt u een bezoek brengen aan Kushida-jinja, het belangrijkste heiligdom van de stad. Vervolgens kunt u naar de
drukke vismarkt van Yanagibashi Rengo Ichiba gaan (1916). Bezoek aan het Ohori Park en
234 meter hoge Fukuoka Tower, waar u een prachtig zicht over de stad heeft.

Dag 15 Fukuoka - Osaka (o)

Breng de ochtend vrij door in Fukuoka voordat u rond het middaguur de kogeltrein
naar Osaka neemt. Deze avond neemt u deel aan een unieke food tour voor een kennismaking met Osaka’s keuken. Er is geen betere plek in het land om de flamboyante en
kleurrijke wereld van het straat- en nachtleven in Japan te ervaren dan in Osaka. Het
motto van de stad is ‘kuidaore’ of ‘eet tot je blut bent’ en slechts één bezoek volstaat om
te merken dat dit niet moeilijk is! De lokale bevolking is bijzonder trots op haar beroemde
aanbod aan soulfood, zoals Okonomiyaki (hartige koolpannenkoek met varkensvlees),
Takoyaki (smakelijke bolvormige pannenkoeken met inktvis) en andere lokale delicatessen. Osaka biedt ook een van de meest authentieke ervaringen op het vlak van uitgaan;
dankzij de hartelijke en nieuwsgierige inwoners van de stad. Om de tour af te sluiten,
slentert u door de wijk met zijn ontelbare barretjes, elk met zijn eigen stijl. Overnachting
in het hotel Cross***+.

Dag 16 Osaka - Tokyo - Brussel

’s Morgens vroeg transfer per shuttlebus naar de luchthaven van Itami voor de terugvlucht via Tokyo.

Okayama Kyoto
Fukuoka
Nagasaki

Tokyo

Osaka
Takamatsu
Kumamoto

Kotohira

Praktisch

vanaf € 4.195

INDIVIDUELE RONDREIS

16 dagen/14 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks
Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/19-19/12/19
€ 4.195		
€ 1.555
20/12/19-06/01/20 		 op aanvraag			
07/01/20-09/03/20
€ 4.195		
€ 1.555
10/03/20-26/04/20
€ 4.625		
€ 1.680
27/04/20-10/05/20 		op aanvraag (Golden week)
11/05/20-31/05/20
€ 4.450		
€ 1.680
01/06/20-24/06/20
€ 4.195		
€ 1.555
25/06/20-18/08/20
€ 4.795		
€ 1.680
19/08/20-19/09/20
€ 4.590		
€ 1.680
20/09/20-31/10/20
€ 4.575		
€ 1.680
• Minimum 2 deelnemers
• Tijdens het hoogseizoen, de Olympische Spelen 2020
en festivals kunnen de gepubliceerde tarieven niet altijd
gegarandeerd worden
Inbegrepen
- Lijnvlucht met All Nippon Airways (L-klasse)
of Lufthansa (S-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 14 nachten in de vermelde hotels of gelijkwaardig
op basis van kamer en ontbijt.
- Vermelde maaltijden.
- Meet & greet op de luchthaven.
- Japan Rail pass voor 14 dagen in 2de klasse.
- Lokale Engelssprekende gids voor dag 4.
- Alle toegangsgelden en activiteiten zoals vermeld.
- Culturele ervaring in Kyoto op dag 3.
- Osaka Food tour op dag 15.
- Informatiepakket.
Niet inbegrepen
- Bepaalde lokale vervoersmogelijkheden.
- Niet vermelde maaltijden.
- Persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekering.
- Bagage koerier service.
Opmerking
- De prijzen in Japan kunnen onderhevig zijn aan
koerswijzigingen en tussentijdse prijsaanpassingen door
onze leveranciers. Alle genoemde prijzen zijn dus onder
voorbehoud van wijzigingen.

www.imaginetravel.be
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Japan4kids
15-daagse individuele rondreis
per trein met gebruik van Japan Railpass.
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Dag 1

Brussel - Tokyo

Dag 2

Aankomst in Tokyo

Vertrek vanuit Brussel met All Nippon Airways naar Tokyo.
Aankomst op de luchthaven van Tokyo, waar jullie worden opgewacht door onze lokale
vertegenwoordiging. Per trein of shuttle bus naar uw hotel. Rest van de dag is vrij. Overnachting in hotel Park****.

Dag 3

Tokyo (o-m)

Volle dag bezoek aan Tokyo met privé gids. Jullie beginnen de bezoeken met Asakusa,
gelegen in het hart van het oude Tokyo, bekend voor de volkse tempel Senso-Ji. Daar
leer je meer over de Japanse gewoontes en gedragsregels. Vervolgens gaan jullie naar
Kappabashi-dori, dat bekend staat voor zijn honderden winkeltjes met potten, pannen,
kookgerief en plastiek eten. U zult de kans hebben om zelf nepeten (voedselreplica’s)
te maken. Na de lunch, boottocht in een futuristische boot (ruimteschip) en bezoek
aan Odaiba, een eiland met een prachtig zicht op Tokyo en een 18 meter hoge robot.
U eindigt de dag met een ritje op het reuzenrad en terug per monorail naar uw hotel.

Dag 4

Tokyo, vrije dag (o)

Vrije dag in Tokyo. Er zijn heel wat kindvriendelijke pretparken en musea in de buurt
van Tokyo, zoals Tokyo Disney of de Ghibli Animation studio. Indien u liever een andere
activiteit wenst te doen, dan kan u kiezen uit de volgende optionele activiteiten: leren
zwaardvechten als een samoerai, de Japanse gevechtskunst Karate leren of Manga leren
tekenen. Het Pokémon Center DX, de grootste Pokémon winkel, is ook een geliefde stop
voor kinderen of liefhebbers.

Dag 5

Tokyo, dagtrip naar Yokohama (o)

Familie uitstap naar de tweede grootste stad van Japan: Yokohama. Ontmoeting met de
gids aan het hotel, daarna neemt u de trein richting Yokohama. Bezoek aan het Hara
Model Railway Museum, waar u de grootste collectie van modeltreinen ter wereld vindt.
Daarna trekt u richting het Cup Noodle Museum, waar u alles zult leren over deze Japanse
uitvinding. Lunch in het museum en daarna theeceremonie in een van de mooiste theekamers in Japan. Vanaf hier is het nog enkele minuten wandelen naar Yamashita Koen,
het eerste zee-park in Japan, dat in 1930 is geopend. Loop door het park richting de
pier van Osanbashi, waar er een open ruimte is en de kinderen zich eens goed kunnen
uitleven. De dag eindigt met een zee-busrit richting het station van Yokohama. Vanaf hier
brengt uw gids u naar het hotel. Overnachting in Tokyo. Terug naar uw hotel.

Dag 6

Tokyo - Kanazawa (o)

Dag 7

Kanazawa (o)

Vrije voormiddag en in de namiddag neemt u de trein (shinkansen Hakutaka) richting
Kanazawa. Overnachting in Tokyu hotel****.
Vandaag ontdekt u Kanazawa. Breng een bezoek aan de eeuwenoude Kenroku-en
parktuin, het Kanazawa kasteel en de markt van Omichi, die bekend staat voor zijn verse
zeevruchten en fijne sushi. Na de lunch gaat u richting Morihachi, een artisanale snoepwinkel. Hier zullen u en uw kinderen snoepjes leren maken, die tijdens de theeceremonie
worden gebruikt. Om de dag af te sluiten gaat u nog naar de Samoerai wijk van Kanazawa, waar u een bezoek brengt aan het Nomura residentie, een gerestaureerd huis
van een rijke Samoerai familie. Na de rondleiding brengt de gids u terug naar uw hotel.
Overnachting in Kanazawa.

Dag 8

Kanazawa (o)

Vrije dag. U kunt bijvoorbeeld gaan shoppen of u kunt nog enkele bezienswaardigheden bezoeken in de stad. Zoals het 21ste eeuws Museum van de Hedendaagse Kunst
met Leandro Erlich’s “Swimming Pool” of breng een bezoek aan de traditionele Higashi
Chaya wijk. Hier vind je veel artisanale winkeltjes, zoals Hakuza, waar ze producten met
o= ontbijt m= middagmaal

bladgoud verkopen. Overnachting in Kanazawa.

Dag 9

Kanazawa - Hiroshima (o)

Vrije voormiddag en rond de middag vertrek per trein (Shinkansen) richting Hiroshima.
(+/- 5u) Na de treinreis gaat u naar uw hotel, waar u kan rusten of u kan de stad gaan
verkennen. Overnachting in het hotel Sheraton Grand*****.

Okayama Kyoto
Fukuoka
Nagasaki

Tokyo

Osaka
Takamatsu
Kumamoto

Kotohira

Dag 10 Hiroshima (o)

Breng een bezoek aan het Vredespark, dat gebouwd is om de atoombom op Hiroshima
te herdenken. Elk jaar komen miljoenen bezoekers naar hier om de gebeurtenissen van
in 1945 te herdenken. Het kindervredesmonument herdenkt de duizenden kinderen die
zijn omgekomen bij het atoombombardement op Hiroshima. Buiten het park, ligt de
A-Bomkoepel, het enige gebouw dat de atoombom heeft overleefd en tevens herinnert aan de verwoestende kracht van de bom. Naast het park staat het vredesmuseum,
hier worden de gevolgen van de atoombom getoond aan de hand van foto’s, video’s en
persoonlijke bezittingen van de slachtoffers. ’s Middags kunt u lunchen in een van de
nabijgelegen restaurants. Bezoek aan het kasteel van Hiroshima, en daarna bezoek aan de
Shukkei tuin, wat letterlijk “gekrompen tuin” betekent. Na uw bezoeken kunt u nog even
ontspannen in het Sensuitei theehuis. Overnachting in Hiroshima.

Dag 11 Hiroshima, dagtrip naar Miyajima (o)

Met een lokale trein en veerboot gaat u naar Miyajima. Het eiland wordt door de
Japanners gezien als een van de drie mooiste plekjes in Japan. Op het eiland staat het
Itsukushima heiligdom met zijn grote Torii (toegangspoort staat in de steigers voor renovatie). Verken het eiland met zijn vele heiligdommen en tempels. U heeft de kans om de
tamme herten te “ontmoeten” die op het eiland lopen of u kan ook gaan wandelen op
Mount Misen, waar u een prachtig zicht heeft over de nabijgelegen eilanden. ’s Avonds
brengt een gids u naar uw hotel. Overnachting in Hiroshima.

Dag 12 Hiroshima - Kyoto (o)

Vandaag treinreis van 2 uur naar Kyoto, culturele hoofdstad van Japan. Kyoto heeft meer
dan 2000 tempels en heiligdommen en 17 van deze bezienswaardigheden staan op de
UNESCO Werelderfgoedlijst. Er zijn heel wat familievriendelijke activiteiten in Kyoto, zo
kunt u bijvoorbeeld een bezoek brengen aan het Kyoto International Manga Museum,
Toei Kyoto Studio Park of het Umekoji Steam Locomotive Museum. Overnachting in hotel
Granvia****.

Dag 13 Kyoto (o)

Vandaag volle dag bezoek aan de stad met gids. U bezoekt er het Nijo kasteel uit 1603
met zijn sierlijke decoratie en mooie tuinen, daarna bezoekt u het schitterende Gouden
Paviljoen. Lunch in een lokaal restaurant. U eindigt uw dag met een bezoek aan het
heiligdom van Fushimi Inari, ook wel bekend als de 10 000 Torri-Poorten. Overnachting
in Kyoto.

Dag 14 Kyoto, Character Bento kookles (o-m)

Vandaag gaat u leren hoe je een traditionele bento box maakt. Chara-ben is de verkorte
versie van karakter bento, dit is een lunchbox waarbij het eten zo in de doos is gelegd
dat het op een bekende cartoon, icoon of soms zelf op bekende mensen lijkt. De les zal
3 uur duren en vindt plaats in een traditioneel houten huis. Na de kookles kunt u proeven
van uw zelfgemaakte Chara-ben. In de namiddag bent u vrij, maar wij raden u aan om
een bezoek te brengen aan Osaka, de derde grootste stad van Japan. Als u in Osaka bent,
breng dan zeker een bezoek aan Dotonbori en aan een restaurant waar je zeker okonomiyaki (Japanse pannenkoek) of takoyako (octopusballetjes) moet proberen.

Dag 15 Kyoto - Osaka - Tokyo - Brussel

’s Morgens vroeg transfer per shuttlebus naar de luchthaven van Osaka voor de terugvlucht via Tokyo.

Praktisch

vanaf € 4.980

INDIVIDUELE RONDREIS

15 dagen/13 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks
Vertrek tussen
PRIJS
PRIJS KIND
01/11/19-19/12/19
€ 4.980		
€ 4.850
20/12/19-07/01/20 		 op aanvraag			
08/01/20-17/03/20
€ 4.980		
€ 4.850
18/03/20-26/04/20
€ 6.720		
€ 6.520
27/04/20-10/05/20
op aanvraag (Golden week)
11/05/20-31/05/20
€ 5.950		
€ 5.790
01/06/20-24/06/20
€ 4.980		
€ 4.850
25/06/20-19/08/20
€ 6.250		
€ 6.010
20/08/20-24/09/20
€ 6.895		
€ 6.655
25/09/20-31/10/20
€ 6.130		
€ 5.930
• Op basis van 2 volwassenen en 1 kind (jonger dan 12 jaar)
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Lijnvlucht met All Nippon Airways (L-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- Overnachting in de vermelde hotels op basis
van triple kamer.
- Vermelde maaltijden. (o: ontbijt, m: middagmaal).
- Meet & greet op de luchthaven en limo bus naar het hotel.
- Japan Rail pass voor 14 dagen in 2de klasse.
- Pasmo Tokyo transport pass.
- Lokale Engelssprekende gids voor dag 3, 5, 7, 11 en 13.
- Alle toegangsgelden, kosten voor transport en activiteiten
zoals vermeld op dag 3, 5, 7, 11 en 13.
- Bento-kookcursus in Osaka.
- Informatiepakket.
- Ter plaatse uitgebreide informatiemap met kaarten
en app om selfguide te downloaden.
Niet inbegrepen
- Overige maaltijden.
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
- Bagage vooruitzend service.
Opmerking
- De prijzen in Japan kunnen onderhevig zijn aan
koerswijzigingen en tussentijdse prijsaanpassingen
door onze leveranciers. Alle genoemde prijzen zijn
dus onder voorbehoud van wijzigingen.
- Een maand voor vertrek hebben we een fotokopie nodig
van het internationaal paspoort.
- Vereiste minimum leeftijd voor deze rondreis: 10 jaar
(voor jongere kinderen kunnen we de activiteiten aanpassen
of schrappen).

www.imagine4kids.be
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VERLENGINGEN
Dag 3

Kawayu Onsen - Kii Katsuura (o-a)

Dag 4

Kii Katsuura - Osaka (o)

Maak ’s morgens vroeg een cruise op een traditionele
boot langs de Kumano-gawa rivier. Daarna bezoek aan
Shingu Hayatama Taisha, nog een Kumano Sanzan groot
heiligdom gewijd aan een van de goden waarvan men
dacht dat hij Japan had ontdekt. Op loopafstand van
het heiligdom bevinden zich het Kamikura-jinja-schrijn
en de Gotobikiwa rots die u kunt bezoeken voordat u
de trein of bus neemt van Shingu Station naar Katsuura,
een klein maar populair vissersdorp in de Stille Oceaan.
Intrek in het hotel Nakanoshima.

Het mystieke
Japan
Dag 1
		

Osaka - Kii Tanabe Yunomine Onsen (o)

U verlaat Osaka en reist naar de fascinerende Kumano
Kodo-regio. Bij aankomst op Kii-Tanabe Station gaat
u naar het infokantoor voor een korte oriëntatie over
Kumano Kodo, zijn geschiedenis en zijn pelgrimsroutes.
Daarna neemt u de bus naar Yunomine Onsen, een van
de oudste en meest historische warmwaterbronnen in
Japan, bijna 2.000 jaar geleden ontdekt. Er wordt gezegd dat oude pelgrims deze plek bezochten om zich te
reinigen voordat ze in de Kumano Hongu Taisha gingen
bidden. Overnachting in de ryokan Adumaya.

Dag 2
		

Yunomine Onsen Kawayu Onsen (o-a)

Na een vroeg ontbijt stap je op de bus naar Hosshinmon-oji, het startpunt van het pad dat naar de Kumano
Hongu Taisha leidt. Deze 7 kilometer lange weg loopt
door een mix van beboste paden en kleine boerendorpjes en belooft een adembenemend uitzicht vanaf een
paar observatiepunten. Daar ziet u ook o.a. de grootste
torii poort in Japan. Verder per bus naar Kawayu Onsen,
een unieke warmwaterbron met geothermische water
opgeslagen onder de koele rivier Ota. Avondmaal en
overnachting in de ryokan Fujiya.
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o= ontbijt a= avondmaal

Voordat je Kumano Kodo verlaat, reist u naar Daimonzaka en loopt u langs de 600 meter lange geplaveide
trap aan de voet van Mt. Nachi. Bij de ingang van de
helling staan twee 800-jaar oude cederbomen, “Meotosugi” genaamd. Daarna neemt u de trap naar Kumano
Nachi Taisha halverwege de bergen (350 meter boven
zeeniveau). Dit heiligdom is een van de belangrijkste
bedevaartbestemmingen in Japan, waarvan het religieuze fundament berust op de oude verering van de
Nachi Falls, de hoogste waterval in het land. Vervolgens
neemt u de bus naar Kii-Katsuura station voor de trein
naar Osaka.

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

4 dagen/3 nachten - Prijs per persoon

Vertrek tussen
PRIJS
01/11/19-31/10/20
€ 1.470			
• Minimum 2 deelnemers
• Tijdens het hoogseizoen, Olympische Spelen
en festivals kunnen de gepubliceerde tarieven
niet altijd gegarandeerd worden
Inbegrepen
- 3 overnachtingen in de vermelde ryokan.
- Maaltijden volgens programma.
- Trein tickets van Kyoto naar Kii-Tanabe
en van Kii-Katsuura naar Shin-Osaka.
- Orientatie gids op dag 1.
- Bagage-vooruitzend service op dag 2 en dag 3
(1 stuk per persoon).
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Bepaalde lokale vervoersmogelijkheden.
- Niet vermelde maaltijden.
- Persoonlijke uitgaven.

De parelduikers van Toba
Dag 1

Kyoto - Toba (a)

In de ochtend reist u per trein naar Ise station (of Ujiyamada station). Daar staat de CAN bus klaar om naar het
shinto heiligdom “Ise Jingu”, al 1300 jaar een belangrijk
pelgrimsoord, te gaan. Anders dan de meestal kleurrijke Boeddhistische tempels zijn Shinto-schrijnen vaak
sober. Maar juist door hun eenvoud heel bijzonder.
Nadat je hebt genoten van alle heerlijke specialiteiten
die Mie te bieden heeft, neemt u terug één van de
CAN-bussen en vervolg je de reis naar Meoto-Iwa, wat
letterlijk ‘het echtpaar schommelt’ betekent. Deze twee
stenen worden verbonden door een indrukwekkende
Shinto shimenawa, een touw gemaakt van rijststro; ze
vertegenwoordigen de unie in het huwelijk van man en
vrouw. Daarna reist u terug verder met de CAN bus of
de trein naar de ryokan Toda-ya (standaard) of ryokan
Hanshinsui (superior). U geniet er van een traditionele
Japanse Kaiseiki maaltijd bereid met verse seizoensgebonden ingrediënten. Achteraf kunt u nog genieten van
een Onsen-bad.
Opmerking: 1- of 2-daagse Michikusa-buspassen zijn
beschikbaar voor onbeperkt vervoer met CAN-bussen
in het Ise-gebied (ter plaatse te betalen). Als u met grote
bagage reist, is het raadzaam om deze naar de accommodatie te sturen.

Dag 2

Toba (o-a)

Vandaag na het ontbijt leert u alles over het leven van
Ama duikers - de vrouwen die de regio beroemd hebben gemaakt door eeuwenlang in de lokale wateren te
duiken om de beste zeeproducten naar boven te halen.
Met de gids gaat u naar Mikimoto Pearl Island. Hier is
er een Ama duikdemonstratie. Ga daarna naar de stad
Osatsu, bekend om haar Ama duikers. Bezoek de hut van
een Ama, die een heerlijke prachtige gegrilde vismaaltijd zal bereiden. Vervolgens gaat de reis verder naar

het Ama Culture Museum en het Ishigami-schrijn. De
laatste stop van de dag zal het observatorium van Toba
zijn voor een laatste uitzicht op de magnifieke kustlijn,
voordat u terugkeert naar de ryokan.

Dag 3

Toba - Osaka (o)

Geniet nog van uw verblijf op Toba alvorens u de trein
neemt naar uw laatste stop, Osaka.

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

3 dagen/2 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks
			
Standaard
Superior
Vertrek tussen
PRIJS
PRIJS
01/11/19-31/10/20
€ 945
€ 1.290
• Minimum 2 deelnemers
• Tijdens het hoogseizoen, Olympische Spelen
en festivals kunnen de gepubliceerde tarieven
niet altijd gegarandeerd worden
Inbegrepen
- 2 overnachtingen in de vermelde ryokan.
- Maaltijden volgens programma.
- Trein tickets van Kyoto naar Toba station en terug.
- Engelstalige gids op dag 2.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Bepaalde lokale vervoersmogelijkheden.
- Niet vermelde maaltijden.
- Persoonlijke uitgaven.
- Bagage-vooruitzend service.

VERLENGINGEN
de stad zoeken. Neem bijvoorbeeld de boot naar het
verlaten spookeiland Gunkanjima of ga met de kabelbaan naar de top van Mt. Inasa, van waaruit u een prachtig uitzicht over de stad heeft. Dit uitzicht wordt veelal
gerekend tot de drie mooiste vergezichten van Japan.

schilderachtige eiland is een waar genot voor het oog
en het is dan ook geen verassing dat het vele kunstenaars heeft geïnspireed. Zo heeft het ooit als inspiratie
gediend voor de prijswinnende animé film “Princess
Mononoke” uit de studio Ghibli.

Dag 4

Kumamoto - Aso National Park (o-a)

Dag 9

Dag 5

Aso National Park - Kumamoto (o)

Dag 6

Kumamoto (o)

U vervolgt de reis naar het Aso National Park. Hier zijn
de actieve vulkaan Aso en het vulkanische Kuju gebergte te vinden. De caldera van de vulkaan is één van de
grootste ter wereld en met name de Nakadake krater
in het midden is erg spectaculair! Het Kuju gebergte
biedt wandelaars verder vele prachtige routes langs een
uitgestrekt moeras, hoge bergpieken en diepe valleien.
Geniet verder van de vele onsen (warmwaterbronnen)
die het gebied rijk is dankzij dit indrukwekkende vulkanische landschap.

Kyushu

Geniet vandaag verder van het ruige vulkanische landschap of kom tot rust in de heerlijke onsen. U kunt ook
nog een uitstapje maken naar de Takachiho kloof, één
van de meest mythische plekken van Japan, waar volgens de overlevering de zonnegodin Amaterasu zich
lang verborgen hield. U vaart langs adembenemende
watervallen die langs steile bergwanden naar beneden
razen, de perfecte plek om de prachtige natuur van de
regio in u op te nemen.

het land van vulkanen en onsen.

Dag 1

Fukuoka

Kyushu is het eiland wat ten zuidwesten van het Japanse hoofdeiland is gelegen. Fukuoka ligt in het noorden
ervan en is de plaats waar u aankomt met de trein of
het vliegtuig. Het gebied staat voornamelijk bekend om
zijn mooie natuur, bergen en vulkanische landschappen
en warmwaterbronnen, maar ook om de cultuur. Aangezien Kyushu zeer dichtbij het Aziatische vasteland
ligt, zijn hier vele invloeden van buitenaf te vinden. Ook
kwamen de eerste Westerse invloeden via Kyushu Japan
binnen.

Dag 2

Fukuoka - Nagasaki (o)

Reis verder naar Nagasaki. Deze stad fungeerde eeuwenlang als toegangspoort naar de rest van de wereld
tijdens de afsluiting van Japan. Neem vandaag bijvoorbeeld een kijkje bij Deshima, het kunstmatige eilandje
waar de VOC vroeger als enige Europese mogendheid
was toegestaan om handel te drijven met Japan. Verder
kunt u er ook voor kiezen om naar China Town of het Nagasaki Peace Park met zijn atoombommuseum te gaan.

Dag 3

Nagasaki - Kumamoto (o)

U kunt vandaag de stad verder verkennen of iets buiten
o= ontbijt a= avondmaal

Vandaag bezoek aan de stad die bekend staat omwille
van zijn prachtig kasteel. Kumamoto Castle is één van de
grootste van Japan. Breng een bezoekje en bekijk hoe
de vroegere feodale heerser zich beschermde tegen
andere concurrerende feodale heersers.

Dag 7

Kagoshima - Yakushima (o)

Reis verder naar het zuiden naar de stad Kagoshima,
dat bekend staat om het milde klimaat, de palmbonen
en de vulkaan Sakurajima die boven de stad uittorent.
Geniet vandaag bijvoorbeeld van de prachtige Japanse
tuinen die hier te vinden zijn, of bezoek het aquarium.
Voor een mooi uitzicht over de stad is het ook aan te
raden om het Shiroyama park te bezoeken. Later op de
dag neemt u de boot naar het hoogtepunt van deze
reis, Yakushima.

Dag 8

Yakushima (o)

Yakushima is een eilandje in de buurt van Kagoshima.
Dit subtropische eiland, en tevens Werelderfgoed, is
rijk aan watervallen en bijzondere bossen waar bomen
staan van duizenden jaren oud (de Jomonsugi is een ceder boom die tussen de 2000 en 7200 jaar oud is!). Dit

Yakushima - Kagoshima (o)

U vaart vandaag weer terug naar Kagoshima. U zou vanuit Kagoshima nog een uitstapje kunnen maken naar
Sakurajima om daar te ontspannen in de onsen of één
van de mooie wandelingen te maken. U kunt ook het
vulkanische Kirishima National Park bezoeken, een gebied rijk aan vulkanische meren en warmwaterbronnen.
Een andere leuke bestemming is het Satsuma schiereiland. Hier kunt u helemaal tot rust komen in één van de
mooie onsen of de unieke zandbaden!

Dag 10 Kagoshima - Fukuoka (o)

Reis terug naar de grote stad Fukuoka. U kunt vandaag
nog een ontspannen wandeling maken door het Ohori
Park en de ruïnes van het oude kasteel bezichtigen of
een bezoek brengen aan het mooie Uminonakamichi
Seaside Park en het leuke aquarium. Voor een kleine trip
buiten de stad zijn het prachtige tempeldorp Dazaifu en
het oud-industriële Kitakyushu mooie bestemmingen!

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

10 dagen/9 nachten - Prijs per persoon

Vertrek tussen
PRIJS
01/11/19-31/10/20
€ 2.365			
• Minimum 2 deelnemers
• Tijdens het hoogseizoen, Olympische Spelen
en festivals kunnen de gepubliceerde tarieven
niet altijd gegarandeerd worden
Inbegrepen
- 9 overnachtingen in 3* hotels.
- Maaltijden volgens programma.
- Bus tickets naar Mt. Aso heen en terug.
- 5-daagse Kyushu Pass.
- 2-daagse wagen met Japanse chauffeur op dag 4 en dag 5.
- Boottickets naar Yakushima en terug.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Bepaalde lokale vervoersmogelijkheden die enkel
ter plaatse kunnen gekocht worden.
- Niet vermelde maaltijden.
- Persoonlijke uitgaven.
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VERLENGINGEN
Okinawa - De eilanden van Okinawa stonden lang bekend als het Ryukyu Koninkrijk, onafhankelijk van de
Japanse eilanden, en gekend voor zijn rijke culturele
geschiedenis. De mix van de lokale cultuur, maar ook
Japanse, Chinese en Koreaanse culturen, maken de
eilanden van Okinawa tot een unieke culturele en gastronomische ervaring. U kunt dan ook na aankomst uw
reis goed beginnen door u te verdiepen in de culturele
rijkdom die Okinawa kenmerkt. Bezoek bijvoorbeeld
één van de vele musea, kasteelruïnes, mausolea en traditionele huizen op het eiland.
Ishigaki - Het eiland Ishigaki is onderdeel van de Yaeyama eilandengroep, het meest zuidwestelijke deel van
Japan. Door de ligging kennen deze eilanden een sterk
tropisch, ontspannen en ruraal karakter en zijn heerlijk
om te verkennen! Op Ishigaki vindt u onder andere het
historisch museum om uzelf te verdiepen in de lokale
geschiedenis. De Yaeyama eilanden zijn echter bij uitstek plekken om te genieten van de stranden en de natuur. Het is dan ook zeker aan te raden om na aankomst
langs de idyllische stranden van het eiland te lopen.

Dag 2

Strandverlenging
op de tropische eilanden Okinawa of Ishigaki.

Okinawa is de eilandengroep ten zuiden van Japan,
richting Taiwan. Okinawa, maar vooral Okinawa’s Ishigaki eiland, staat bekend als een tropische locatie waar
men graag naar toe gaat om te genieten van het strand
en het tropisch eilandleven. Bezoekers aan de eilanden
kunnen deelnemen aan verschillende watersporten
in een mooie oceaan vol met Koraalriffen waar u kunt
diepzeeduiken. Ook voor de rust, het genieten van
mooie witte stranden en luxe ontspanning is Okinawa the place to be. Ishigaki is verder ideaal als uitvalsbasis om de omringende eilanden Taketomi, Iriomote en
Kohama te verkennen!

Dag 1

Okinawa of Ishigaki

Deze dag gaat u met het vliegtuig vanaf Tokyo, Osaka of
Fukuoka naar Okinawa of Ishigaki.
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o= ontbijt

Okinawa of Ishigaki

Okinawa - U kunt vandaag gebruiken om de rijke cultuur en geschiedenis van Okinawa verder te verkennen
door bijvoorbeeld een wandeling te maken door het
mooie Shikinaen park met oude koninklijke villa of de
Karate Kaikan te bezoeken, waar de geschiedenis van
de wereldberoemde vechtsport en diens oorsprong in
het Ryukyu Koninkrijk verteld wordt. Het is ook zeker de
moeite waard om meer het mooie binnenland en kustlijnen van het eiland te verkennen.
Ishigaki - U kunt vandaag verder de mooie natuur van
Ishigaki verkennen. Ga bijvoorbeeld langs één van de
mooie baaien die het eiland rijk is, wandel langs palmbomen en geniet van het uitzicht op de het eiland en de
zee! Ook leuk om te doen is een kajak tour maken op de
door mangrove omgeven Miyara Rivier.

Dag 3

Okinawa of Ishigaki

Okinawa - maak vandaag bijvoorbeeld een uitstapje
naar de Kerama eilanden, een nationaal park ten westen
Okinawa. Met name het eiland Zamami en de daaromliggende eilandjes staan bekend om de prachtige witte
stranden en het heldere water en is ideaal om te zwemmen, snorkelen en naar het koraal te duiken.
Ishigaki - U kunt vandaag in een dagtrip het idyllische
eiland Taketomi bezoeken, het meest westelijk gelegen
eiland van Japan. Hier kunt u een mooie wandeling
maken door het authentieke dorp, waar de huizen nog
in traditionele stijl bewaard zijn gebleven, en genieten
van de lokale restaurantjes en de witte stranden van het
eiland.

Dag 4

Okinawa of Ishigaki

Dag 5

Tokyo/Osaka/Fukuoka

Okinawa - Vandaag kunt gebruiken om Kume Eiland
te bezoeken. Vanuit de kasteelruïnes die op 300 meter
hoog liggen, heeft u een mooi uitzicht op het eiland en
de zee. Ook mooi zijn de ruige noordkust en Hatenohama, een prachtig wit strand dat midden in de zee lijkt
te liggen!
Ishigaki - Een mooie aanrader voor deze dag is het
meest avontuurlijke eiland en nationale park van de
prefectuur te bezoeken, Iriomote. Dit eiland wordt bijna
geheel bedekt met dichte jungle en weelderige mangrove bossen. Neem de unieke natuur in u op door met
een boot één van de grotere rivieren op te gaan of met
een kajak nog verder het binnenland in te trekken. Daarnaast kunt u ook nog genieten van dit indrukwekkende
eiland door over mooie stranden te wandelen en door
de dichte bossen te hiken of te duiken/snorkelen naar
de prachtige koraalriffen.
Deze dag gaat u met het vliegtuig vanaf Okinawa of
Ishigaki terug naar Tokyo, Osaka of Fukuoka.

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

5 dagen/4 nachten - Prijs per persoon

Vertrek tussen
Prijs Okinawa
Prijs Ishigaki
01/11/19-31/1/20
€ 1.345
€ 1.465
• Minimum 2 deelnemers
• Tijdens het hoogseizoen (kerst & nieuwjaar, 1 juli
t/m 31 augustus), Olympische Spelen en festivals
kunnen de gepubliceerde tarieven niet altijd
gegarandeerd worden
Inbegrepen
- Binnenlandse retourvlucht
(vanaf Tokyo, Osaka of Fukuoka).
- 4 nachten op basis van kamer en ontbijt in het hotel
Moon Beach hotel**** of gelijkwaardig in Okinawa
of het hotel Fusaki Village Beach Resort****
of gelijkwaardig in Ishigaki.
- Huurauto voor 4 dagen (compacte auto met
automatische transmissie, Engelstalige navigatie
en verzekeringen).
- Een voorbeeld route met voorbeeld reisschema.
- Informatie over elke besproken locatie.
Niet inbegrepen
- Overig transport.
- Overige maaltijden.
- Persoonlijke uitgaven.

VERLENGINGEN
u heerlijke Sapporo noedels kunt proberen. Intrek in het
hotel Sapporo Excel hotel Tokyu****.

Dag 2

Sapporo (o)

Vandaag kunt u het toegankelijke Shikotsu-Toya National Park ten zuiden van Sapporo bezoeken, vernoemd
naar de twee prachtige meren die het hart van het park
vormen. Rondom de meren zijn verschillende mooie
wandelroutes te vinden. Ook kunt u één van de heerlijke onsen (warmwaterbronnen) bezoeken om te ontspannen. Met name het onsendorpje Noboribetsu is
een echte aanrader, hier is namelijk ook nog eens een
indrukwekkend vulkaanlandschap te vinden dat Jigokudani, oftewel de ‘Hel Vallei’, wordt genoemd.

Dag 3
		

Hokkaido
Ontdek de natuur van het meest
onontgonnen eiland van Japan.

Hokkaido is het noordelijkste grote eiland van Japan.
De lage luchtvochtigheid en mooie natuur (bloemenvelden!) maken het zomers zeer aangenaam, terwijl in
de winter de hoeveelheid poedersneeuw het een geweldige bestemming voor de wintersport maakt. De JR
Hokkaido Rail Pass is een manier om te reizen rond het
eiland maar nog handiger is een huurauto! Hokkaido
heeft veel gebieden met interessante steden en een
natuurlijke schoonheid: het bruisende Sapporo, Akan
National Park, met zijn meren en vulkanen, Daisetsu-zan
National Park, met skihellingen en bloemenvelden,
en Kushiro Marsh - de thuishaven van zeldzame flora
en fauna zoals de beroemde Japanse kraanvogels. Er
zijn ook een tal van warmwaterbronnen (onsen), zoals
Noboribetsu, Jozan kei en Sounkyo, waar de mogelijkheid is om te ontspannen en te genieten van het baden
in Japanse stijl in het warme bronwater.

Dag 1

Sapporo

De hoofdstad van Hokkaido, Sapporo, is jong en modern
en staat onder andere bekend om het gelijknamige bier
dat hier gebrouwen wordt. Leuk om te doen is dan ook
het Sapporo Beer Museum. Andere mooie opties voor
deze eerste dag zijn een wandeling maken door het
unieke en moderne Moerenuma Park of de Nijo markt,
waar de geur van verse vis u tegemoet komt. Ook kunt u
een bezoek brengen aan het Historic Village, een openluchtmuseum dat de geschiedenis van Hokkaido mooi
laat zien, of Susukino, het bruisende entertainment district van de stad dat ’s avonds prachtig oplicht en waar

Sounkyo Onsen
(Daisetsuzan National Park) (o)

Deze dag reist u naar het onsendorpje Sounkyou, gelegen in Daisetsuzan, het grootste nationale park van
Hokkaido. Dit dorpje ligt in een schilderachtige kloof en
is ideaal gelegen voor degenen die door de natuur willen wandelen. Loop bijvoorbeeld vandaag nog naar de
Ginga no Taki (melkweg watervallen) waar u de rauwe
natuur van Hokkaido in al haar glorie kunt bewonderen.
Overnachting in het hotel Sounkyo Choyotei****.

Dag 4
		

Sounkyo Onsen
(Daisetsuzan National Park) (o)

U kunt vandaag verder het park intrekken. Neem bijvoorbeeld de kabelbaan naar Mt. Kurodake en loop
één van de vele prachtige wandelroutes die door het
schilderachtige landschap van dit park lopen. Vergeet
natuurlijk niet nog te genieten van de heerlijke onsen!
Hiervoor kunt u vandaag ook één van de andere idyllische onsendorpjes in dit gebied een bezoek brengen.

Dag 5

Rausu (Shiretoko National Park) (o)

De reis vervolgt naar Rausu op het Shiretoku Schiereiland, de toegangspoort van het Shiretoku National Park
dat op de Werelderfgoedlijst staat. Het park is echt het
einde voor natuurliefhebbers en is gevuld met watervallen, meren en warmwaterbronnen. Geniet vandaag
bijvoorbeeld van de onsen aan de oostkust van het
schiereiland, bezoek de Rausu Geiser of stap op een
boot om walvissen en beren te spotten. Intrek in het
hotel Rausu Daiichi (basic hotel).

Dag 6

Rausu (Shiretoko National Park) (o)

U kunt vandaag dieper het park intrekken. Rij bijvoorbeeld over de Shiretoko bergpas naar de westkust en
geniet onderweg van het weidse uitzicht. Hierna kunt
u ondere andere de schilderachtige Shiretoko meren
bezoeken en naar de prachtige Kamuiwakkayu Falls

gaan, een lange waterval die warmer wordt des te
hoger u komt. Ook is het mogelijk een cruise te maken
aan de westkust van het schiereiland om deze prachtige
ruige kust vanuit zee te bewonderen.

Dag 7

Akan National Park (o)

Dag 8

Akan National Park (o)

Dag 9

Terugreis

Reis verder naar het Akan National Park. In dit park zijn
drie prachtige meren te vinden die bekend staan om
hun heldere wateren. Lake Mashu wordt zelfs door velen
gezien als het helderste meer ter wereld en bij uitstek
het mooiste van Japan. Intrek in het hotel Akankoso***+.
U kunt vandaag de Lozan, oftewel Zwavel Berg, bezoeken. Deze berg heeft zijn naam te danken aan de
zwavelstoom die uit de openingen van deze actieve
vulkaan komt. Geniet vandaag bijvoorbeeld verder nog
van de prachtige natuur en vergezichten die dit mooie
park rijk is of ontspan in de heerlijke onsen!
U reist via Kushiro weer terug naar Kyoto, Osaka of naar
huis.

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

9 dagen/8 nachten - Prijs per persoon

Vertrek tussen
Prijs met
Prijs met
			
Hokkaido Railpass huurwagen
01/11/19-31/1/20
€ 1.920
€ 2.150
• Minimum 2 deelnemers
• Tijdens het hoogseizoen, Olympische Spelen
en festivals kunnen de gepubliceerde tarieven
niet altijd gegarandeerd worden
Inbegrepen
- 8 nachten in de vermelde hotels of gelijkwaardig
op basis van kamer en ontbijt.
- 7 Dagen Hokkaido Rail Pass OF huurauto
(compacte auto met automatische transmissie,
Engelstalige navigatie en verzekeringen).
- Een voorbeeld route met voorbeeld treinschema/
reisschema.
- Informatie over elke besproken locatie.
- Vertaling Belgisch rijbewijs.
Niet inbegrepen
- Binnenlandse vluchten.
- Overig transport.
- Overige maaltijden.
- Persoonlijke uitgaven.
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REIZEN OP MAAT JAPAN BELEVEN EN GENIETEN
ZONSOPGANG VANAF DE TOP MT. FUJI

Mt. Fuji waarvan de vorm direct en van verre te herkennen is, is een ‘stille’ vulkaan en kwam voor het laatst in 1707 tot uitbarsting. Het is met 3.776 meter
de hoogste berg van Japan. Een 2-daagse tocht naar de top van de vulkaan
is een avontuur dat u niet snel zal vergeten en wordt elk jaar door duizenden
mensen gedaan in de maanden juli en augustus. De plaats Kawaguchi-ko is
de beste uitvalsbasis voor de beklimming van de Fuji. U begint de wandeling
vanaf het 5th station. De paden over de hellingen zijn niet al te steil en lopen
geleidelijk omhoog. U kunt deze uitstap in internationaal gezelschap doen of
op privé basis.

WANDELEN IN KAMIKOCHI

LAKE KAWAGUCHIKO

Neem vanuit Tokyo de vroege bus naar het Kawaguchi meer in Fujigoko, een
van de vijf Fuji meren rondom het Fuji gebergte. Het Fuji gebergte is een actieve vulkaan en met zijn 3776 meter de hoogste van Japan. Het mooiste uitzicht
op Fuji heeft u aan de noordzijde van het meer (bij helder weer), begin april
wanneer de bloesem uitkomt en eind oktober / begin november wanneer de
herfst zijn intrede doet. Naast de mooie wandelingen kunt u er ook het 5de
station bezoeken, het startpunt voor wandelaars die de Mt. Fuji willen beklimmen (juli en augustus). Verblijf er in een ryokan en geniet van de traditionele
onsen, laat het helende hete water de vermoeide spieren kalmeren.

WATER RAFTING IN DE IYA-VALLEI

Shimanami Kaido
Extension
Dag 1

Kyoto/Hiroshima - Onomichi

Dag 2

Fietstocht Shimanami Kaido (o)

Dag 3

Onomichi vertrek (o)

De meeste reizigers komen vanuit Kyoto naar Onomichi, een klein, pittoresk
stadje aan de kust van de Seto-binnenzee. Deze plaat is het startpunt van de
Shimnanami Kaido. Heeft u tijd na aankomst, ga dan naar het uitkijkpunt en
kijk uit over de Japanse binnenzee en de vele heuvels. Het havengebied van
Onomichi biedt ook vele mogelijkheden om te dineren. Overnachting in het
Cycle Onomichi U2 hotel (standaard hotel).
Na het ontbijt, gaat u de huurfiets ophalen en begint u aan de 30km lange rit,
over 3 eilanden en 2 iconische bruggen. Dit is een stukje van de Shimanami
Kaido, een 80km lange route die bruggen en eilanden van de Seto-binnenzee
doorkruist. De blauwe lijn op de weg geeft afstanden aan en zorgt ervoor dat
fietsers het juiste pad volgen. Langs de weg zijn er vele kleine tempels en is
er de mogelijkheid om te stoppen of een glimp op te vangen van het lokale,
landelijke leven. Het fietsen over de hellende, aangewezen fietspaden om de
bruggen te bereiken is over het algemeen het meest uitdagende deel van de
dag, maar het uitzicht op de Seto Inland Sea en zijn eilandjes van boven maakt
het meer dan goed. Neem bij aankomst in Setoda Port een pauze en laat uw
fiets achter bij het nabijgelegen fietsendepot voordat u aan boord van de veerboot terug naar Onomichi gaat.

Laat de drukte van de moderne wereld achter je en vertrek naar de Japanse
Alpen en bezoek Kamikochi, een van de mooiste plekjes van Japan. De bergtoppen reiken tot over de 3000 meter en zijn daarmee de hoogste van het land.
De mooiste maanden om hier te wandelen zijn juli, augustus september en
oktober. In de zomermaanden vindt u hier een bloementapijt op de alpenweide en vanaf begin oktober lijkt het landschap op een vlammenzee met
de felrode en gele herfstbladeren. Tussen november en eind april is Kamikochi gesloten. Kamikochi is goed te bereiken met de bus vanaf Takayama en
Matsumoto. Vanaf Takayama reist u in 1 uur naar Hirayu onsen en vervolgens
30 minuten naar Kamikochi.
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o= ontbijt

Check-out en vertrek naar uw volgende bestemming.

De Iya-vallei ligt diep in de bergen op het landelijke Shikoku-eiland en is een
van de drie verborgen valleien van Japan. Ze is vooral beroemd om haar wijnranken, prachtige landschappen en spannende wildwatervaren. Bereikbaar
met de Shinkansen van Kyoto/Osaka naar Okayama en stap dan over op een
limited Express-trein naar deze pittoreske en afgelegen regio.

RICHTPRIJS PER PERSOON: € 530 PER PERSOON
Inbegrepen
- 2 nachten in het vermelde hotel op basis van kamer en ontbijt.
- Fietsverhuur.
- Zelfgids-app en aangepaste reisdocumentatie.

ALGEMENE EN BIJZONDERE REISVOORWAARDEN
3) AANVRAAG REIS OP MAAT
ImagineTravel werkt graag een reis op maat uit. Na het akkoord van de reiziger en ondertekening van de bestelbon wordt het voorschot betaald. De volledige overeenkomst gaat
pas in na bevestiging van ImagineTravel.
4) PRIJS VAN DE REIS
a/ ImagineTravel behoudt zich het recht voor het programma en de prijs aan te passen bij
kennelijke, duidelijke materiële vergissingen. ImagineTravel behoudt zich steeds het recht
voor om prijzen te wijzigen.
b/ In de brochure en in de offerte op maat wordt telkens duidelijk beschreven wat inbegrepen en niet inbegrepen is in de prijs van de reis.
c/ De prijzen in deze brochure zijn berekend volgens de wisselkoersen op 27 juni 2019.
5) BETALING VAN DE REISSOM
a/ De reiziger betaalt bij het ondertekenen van het contract 30% van de totale som als voorschot op de reis met een minimum van 300€. Bij onmiddellijke uitgifte van de vliegtuigtickets kan dit voorschot verhoogd worden met de totale prijs van de tickets.
b/ De reiziger betaalt het saldo van de reis 35 dagen voor vertrek.
c/ Bij boeking minder dan 36 dagen vertrek wordt meteen het volledige bedrag van de reis
betaald.
6) OVERDRAAGBAARHEID VAN DE REIS
a/ Alle kosten die voortvloeien uit het doorgeven van de reis aan andere personen worden
integraal doorgerekend aan de reiziger.
b/ ImagineTravel doet steeds al het mogelijke om een reis over te dragen maar maakt voorbehoud indien dit niet kan gerealiseerd worden ondanks alle inspanning (bv indien vluchten volledig vol zitten en wachtlijsten hebben).
7) WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
De reiziger heeft het recht om, na bevestiging van de reis, nog wijzigingen aan te brengen, deze moeten schriftelijk overgemaakt worden en alle kosten die hieruit voortvloeien
worden door ImagineTravel aan de reiziger voorgesteld. Na goedkeuring van de reiziger zal
ImagineTravel alle nodige inspanningen leveren om de gevraagde aanpassingen uit te voeren.
Wijzigingskosten voor vluchten (andere dagen, andere maatschappij,...) bedragen meestal
100%.
ImagineTravel onderschrijft de Algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie
reizen. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de geschillencommissie
reizen en op de website van ImagineTravel (www.imaginetravel.be).
BIJZONDERE REISVOORWAARDEN IMAGINETRAVEL VOOR PAKKETREIZEN
1) AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
a/ Alle aanbiedingen, promoties, programma’s,... zijn ter goeder trouw opgemaakt, telkens
op basis van de gegevens op dat moment beschikbaar en zijn niet bindend. Geafficheerde prijzen zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van vluchten, kamertypes,...
In sommige gevallen kan ImagineTravel genoodzaakt zijn een bepaald aanbod te schrappen of te wijzigen. ImagineTravel zal steeds een alternatief aanbieden. Het programma,
uren, prijzen,... worden bij boeking meegegeven.
b/ ImagineTravel behoudt zich het recht voor om materiële vergissingen te verbeteren die
voorkomen in de precontractuele informatie en/of het contract.
c/ De klant aanvaardt dat ImagineTravel wijzigingen kan doorvoeren aan de pakketreisovereenkomst.
2) INFORMATIE DOOR DE REIZIGER
a/ De reiziger is verplicht om, op het ogenblik van de reservatie, alle noodzakelijk informatie,
die betrekking hebben op de reis, mee te delen aan de organisator, zoals fysieke gezondheid, allergieën, specifieke eetgewoontes, noodzakelijke informatie voor het aanvragen
van een eventueel visum, exacte leeftijd van kinderen op het ogenblik van de reis,...
b/ De reiziger heeft de verplichting kennis te nemen over de bestemmingen (klimatologische omstandigheden, lokale gebruiken en gewoonten,...).
c/ De reiziger moet bij reservatie essentiële voorwaarden en bijzondere wensen specifiek
vermelden aan de reisorganisator.

8) WIJZIGINGEN DOOR DE ORGANISATOR
a/ ImagineTravel behoudt zich het recht voor om bepalingen aan de pakketreisovereenkomst te wijzigen.
b/ Afhankelijk van de lokale omstandigheden (toestand van de wegen, weersomstandigheden,...) zal ImagineTravel steeds het nodige doen om het programma in de mate van
het mogelijke uit te voeren en de voorziene excursies en bezoeken te laten doorgaan.
De volgorde van de bezoeken kan steeds wijzigen (bv om grote hitte te vermijden, om
onvoorziene drukte te ontlopen,...).
9) OPZEGGING DOOR DE REIZIGER
a/ De reiziger kan ten allen tijde de overeenkomst opzeggen mits betaling van een opzegvergoeding als volgt bepaald:
- Tot 3 maanden voor vertrek 10% van de totale kostprijs.
- Tot 45 dagen voor vertrek 30% van de totale kostprijs.
- Tot 30 dagen voor vertrek 50% van de totale kostprijs.
- Tot 8 dagen voor vertrek 75% van de totale kostprijs.
- Van 7 dagen tot vertrekdatum 100% van de totale kostprijs.
Annulatiekosten van vliegtickets bedragen steeds 100% van zodra deze tickets zijn uitgegeven.
Eventueel afgesloten reisverzekeringen zijn nooit terugbetaalbaar.
b/ De opzegging van de overeenkomst moet steeds schriftelijk aan de organisator overgemaakt worden.

10) OPZEGGING DOOR DE ORGANISATOR
ImagineTravel behoudt zich het recht voor om groepsreizen, waarbij het minimum aantal
deelnemers van 15 reizigers niet is bereikt, ten laatste 25 dagen voor vertrek te annuleren.
11) AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR
ImagineTravel is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de reis. De aansprakelijkheid
is beperkt tot maximum 3 maal de reissom, behalve voor persoonlijk letsel.
Excursies die ter plaatse geboekt worden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van
ImagineTravel.
12) KLACHTENREGELING
a/ Tijdens de reis.
Elke klacht of tekortkoming dient zonder onnodige vertraging gemeld te worden ter
plaatse in het hotel of aan het lokaal agentschap (noodnummers worden steeds op reisdocumenten meegegeven).
Bij schriftelijke melding van een klacht aan de doorverkoper dient ook steeds een kopie
aan de organisator gestuurd te worden (info@imaginetravel.be).
Laattijdige melding zal de begroting van een eventuele vergoeding beperken.
b/ Na de reis.
Indien de reiziger ondanks bovenstaande nog een klacht wil doorsturen naar de organisator kan dit binnen de 30 dagen na het einde van de reis aan de doorverkoper met de
organisator in kopie (info@imaginetravel.be).
c/ Bij eventuele geschillen is enkel de geschillencommissie reizen of de rechtbank van
Brugge bevoegd.
13) VLUCHTEN
Indien de reiziger vluchten via ImagineTravel heeft geboekt:
- De gecommuniceerde vluchturen zijn steeds onder voorbehoud van wijziging.
- De reiziger is verplicht zich op tijd aan te melden aan de incheckbalie, d.w.z. voor
		 Europese vluchten minimum 2u voor vertrek, voor andere vluchten 3u voor vertrek.
- Bij verlies of beschadiging van bagage dient de reiziger zelf een verklaring af te leggen
		 op de luchthaven van aankomst aan de lost and found balie.
14) VERZEKERING FINANCIEEL ONVERMOGEN
ImagineTravel is volgens de wettelijke voorwaarden verzekerd tegen financieel onvermogen
bij het Garantiefonds, Metrologielaan 8, 1130 Brussel.
15) GDPR
a/ ImagineTravel houdt zich aan de wettelijke verplichtingen op de wet op de privacy
(GDPR).
b/ De organisator is verplicht om de PNR-gegevens over te maken aan de P.I.E.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR EEN ENKELVOUDIGE REISDIENST
Bovenstaande voorwaarden zijn ook geldig voor de enkelvoudige reisdiensten met uitzondering van artikel 11, dit wordt vervangen door volgende artikel:
AANSPRAKELIJKHEID
ImagineTravel is niet aansprakelijk voor de goede uitvoering van de totale reisdienst indien
de reiziger niet het volledige arrangement bij ImagineTravel boekt. Iedere dienstverlener van
de reisdienst is persoonlijk aansprakelijk voor zijn eigen reisdienst.
Excursies die ter plaatse geboekt worden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van
ImagineTravel.
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