Promo Japan

Vanaf

€ 2.525
p.p.

Ontdekking van Japan
10-daagse rondreis met bezoek aan de steden
Tokyo, Kyoto en Osaka
Meer info: bij uw reisagent of op www.imaginetravel.be

V.U ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29 (bus 4), 8200 Brugge. Lic 7165

Dag 1
Brussel - Tokyo
Vertrek vanuit Zaventem met All Nippon Airways naar Tokyo.
Dag 2
Tokyo
Aankomst te Narita Airport. Onthaal door een vertegenwoordiger. Transfer per shuttle of trein naar het hotel Karaksa***. Rest van de dag is vrij.
Dag 3
Tokyo (o)
Vandaag halve dag stadsbezoek met een Engelssprekende lokale gids met gebruik van openbaar vervoer. U begint het bezoek aan 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. Net buiten dit
heiligdom vindt u de twee populairste winkelstraten Harajuku en Omotesando. Hierna neemt u de metro naar Asakusa, waar u een glimp te zien krijgt
van het oude Tokyo. Dit gedeelte is gekend als de oudste geisha district van de stad en er hangt hier een sfeer uit de Edo-periode. De oudste
boeddhistische tempel Senso-ji kunt u hier vinden en deze is omringd door traditionele winkels. De tour eindigt met een bezoek aan Akihabara, een
regio in Tokyo gekend voor de vele elektro winkels, anime, manga, videogames, beeldjes cultuur en Japanse maid cafés. ‘Electric Town’ is de ideaal voor
wie geïnteresseerd is in anime, manga, elektrische gadgets of om de Japanse popcultuur te zien. Vrije namiddag. Overnachting in Tokyo.
Dag 4
Tokyo (o)
Vrije dag. U kunt er heerlijk eten, moderne architectuur bewonderen en kleine traditionele buurtjes verkennen. Maak gebruik van uw Self Guide en
spendeer uw dag om de stad te verkennen. Overnachting in Tokyo.
Dag 5
Tokyo – Kyoto (o)
Vertrek met gebruik van de Self Guide naar Tokyo Station zodat u de bullet trein (Nozomi, gereserveerde tickets) kunt nemen naar Kyoto, culturele
hoofdstad van Japan. Deze telt 2000 schrijnen en tempels waarvan er 17 op de UNESCO werelderfgoedlijst staan. Bij aankomst in Kyoto Station vertrekt
u met gebruik van de Self Guide naar het hotel Dormy Inn Kyoto Ekimae***. Overnachting in Kyoto.
Dag 6
Kyoto (o)
Ontmoet de Engelssprekende gids aan de receptie van het hotel en begin aan de halve dag excursie van Kyoto met gebruik van het openbaarvervoer.
Deze tour begint bij Kinkaku-ji tempel, ook gekend als de “Gouden Paviljoen”. Het spectaculaire aan deze tempel is dat twee verdiepingen volledig
bedekt zijn in handgemaakt bladgoud. Hierna bezoekt u Ryoan-ji tempel, gekend voor zijn zenrotstuin. De tour eindigt in het centrum van de stad waar u
vrije tijd krijgt om te winkelen in Nishiki, Kawaramachi en Shijo-dori. Vrije namiddag. Overnachting in Kyoto.
Dag 7
Kyoto (o)
Vrije dag in Kyoto. Maak gebruik van uw Self Guide en spendeer uw dag om de stad te verkennen. Overnachting in Kyoto.
Dag 8
Kyoto – Osaka (o)
Vertrek met gebruik van de Self Guide naar Kyoto Station om de bullet trein (Nozomi express) naar Osaka te nemen, de culinaire hoofdstad van Japan.
Het motto van de stad is ‘kuidaore’ of ‘eet tot je blut’ bent. Intrek in het hotel Karaksa Namba***. Overnachting in Osaka.
Dag 9
Osaka (o)
Vrije dag in Osaka. Maak gebruik van uw Self Guide en spendeer uw dag om de stad te verkennen. Overnachting in Osaka.
Dag 10
Osaka - Brussel
Transfer per limo bus naar de luchthaven van Osaka voor de terugvlucht.

Op basis van 3* hotels
• Tokyo: hotel Karaksa
• Kyoto: hotel Dormy Inn Kyoto Ekimae
• Kyoto: hotel Karaska Namba

Vertrek tussen
12/02/20 - 27/05/20
28/05/20 - 30/06/20
01/07/20 - 14/07/20
15/07/20 - 12/08/20
13/08/20 - 15/10/20
16/10/20 - 15/12/20

€2.995
€2.525
€2.995
black-out
€2.995
€2.525

•
•
•
•

Prijs per persoon
minimum 2 deelnemers
Supplement single: € 750
Supplement hoogseizoen op volgende data:
25/3, 1 & 29/4, 19 &26/8, 16& 30/9, 18/11
& 25/11, 2/12: € 200 per persoon in dbl en
€ 370 in single

• Vertrek: elke woensdag
Inbegrepen
- Lijnvlucht met All Nippon Airways in Economy class
(L - klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- Meet & greet op de luchthaven + self guide applicatie.
- Publiek transport luchthaven-hotel-luchthaven.
- Halve dag gids in Tokyo & Kyoto in internationaal
gezelschap.
- Treinticket Tokyo-Kyoto-Osaka (bullet train), 2de
klasse.
- 8 Nachten in de vermelde hotels of gelijkwaardig op
basis van kamer en ontbijt.
- Documentatiemap per kamer met uitgebreide
informatie.

Niet-Inbegrepen
- Overige maaltijden..
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
- Bagage vooruitzend service.

Opmerking:
Onze self guide applicatie kan worden gedownload naar elk apparaat
met een Android- of iOS-besturingssysteem en is ontworpen voor
reizigers om te gebruiken als hulpmiddel bij het bezoeken van
bezienswaardigheden in Japan. De applicatie kan 100% offline
werken, waardoor er geen dataverbinding nodig is.

www.imaginetravel.be

