
JAPANREIZEN YING YING TRAVEL: onderlinge vergelijking

23 03 = 15 maart 2023: Hoogtepunten in lentekleuren

23 04 = 31 maart 2023: Lentebloesems met festival

23 07 = 5 juli 2023: Inleefreis 27 dagen met festival

23 07 = 31 juli 2023: inleefreis 27 dagen met festival + verlenging tot 41 dagen

23 11 = 4 november 2023: Herfst en rijke cultuur: Op en top herfstgloed!

Benaderende vergelijking

Activiteiten 2303=17 d. 2304= 25d. 2307=27d. 2307=41d. 2311= 23d.

Geisha-ontmoeting/voorstelling ja ja neen neen ja

Zelf Kimono dragen, 'jinrikusha'-

rijden neen neen neen ja neen

Bloemschikken neen neen neen ja neen

Theeceremonie+kaisekidiner ja ja ja ja ja

Inbegrepen 

culinaire/streekgebonden diners of 

lunches 3 6 7 13 8

Theeplantage neen ja ja ja ja

Tempelverblijf Kooyasan neen ja ja ja ja

Festival bij Takayama neen ja neen neen neen

Festival in Ōsaka neen neen ja ja neen

Fietswandeling Kibivlakte neen ja ja ja neen

Schoolbezoeken neen neen ja ja neen

Gesprek met journalist neen neen ja ja neen

Dagen in +/- volle natuur 3 7 7 15 6

Vulkaanbaden ja ja ja ja ja

Benaderende vergelijking

Locaties 2303=17 d. 2304= 25d. 2307=27d. 2307=41d. 2311= 23d.

Dagen in Tokio 2,5 3,5 5,0 5,0 3,5

Dagen in Kyōto 2,0 3,0 4,0 4,0 3,0

Nara 1 dag +/- verblijf dag dag +2*avond 1 1

dag + 

2*avond

Ōsaka avond + dag

1,5 dag + 

2*avond 1 1

dag + 

2*avond

Nikkō mausoleumcomplex daguitstap ja+verblijf ja+verblijf ja+verblijf ja+verblijf

Oku Nikkou natuur neen ja ja ja neen

Uitgebreidere wandeltochten bij 

goed weer neen neen ja ja neen

Hakone ja ja neen neen ja

Meer van Kawaguchiko aan voet 

van Fujiberg daguitstap ja verblijf

soms met 

gastgezin

soms met 

gastgezin ja verblijf

Gastgezinnenverblijf (in buurt van 

Fuji*) neen neen ja ja neen

Matsumoto neen ja neen neen ja

Chubusankaku Nationaal Park neen ja neen neen ja

Stadje Takayama

avond + 3/4 

dag ja ja ja ja



Dorp Hida Furukawa neen ja ja ja neen

Bergdorp Shirakawagō ja ja neen neen ja

Kanazawa zusterstad van Gent ja ja neen neen ja

Kasteel van Himeji (*= mogelijk te 

druk om binnen te komen), 

samuraituinen ja ja* ja ja ja

Stad Hiroshima + eiland Miyajima ja ja ja ja ja

Okayama Kourakuentuin neen ja ja ja neen

Fietswandeling Kibi/Kurashiki neen ja ja ja neen

Tempeldorp Kooyasan neen ja ja ja ja

Kongō-Ikoma-Kisen Quasi 

Nationaal Park neen neen neen neen ja

Noordelijke regio Tohoku : bergen 

en vulkanen rond Yonezawa neen neen ja ja neen

Zuidelijk eiland Kyuushuu centrale 

regio neen neen ja ja neen

Zuidelijk eiland Kyuushuu stad 

Nagasaki neen neen ja ja neen

Zuidelijk eiland Kyuushuu zuidelijke 

regio neen neen ja ja neen

Zuidelijke kust van eiland Shikoku neen neen neen ja neen

Ruige binnenland van eiland 

Shikoku neen neen neen ja neen

Benaderende vergelijking

Algemeen karakter 2303=17 d. 2304= 25d. 2307=27d. 2307=41d. 2311= 23d.

Aandeel wilde natuur * *** *** ***** ****

Veel volk?

Soms wat 

drukker

Drukker op 

sommige 

plaatsen Zelden Nooit Zelden

Meest zien

Meer dan 

voldoende

Zeer veel en 

gevarieerd

Zeer veel en 

gevarieerd

Meest 

unieke 

Japan

Zeer veel en 

gevarieerd

Fysieke vereisten xx xxxx xxxx xxx xxx

Benaderende vergelijking

Praktisch 2303=17 d. 2204= 25d. 2307=27d. 2307=41d. 2311= 23d.

Futonbed** +/- in typisch

 (mooi !) Japans kader 2 6 7 16 5

Mogelijk geen volledige 

privébadkamer +/- (in tempel en 

soms in typisch Japanse stijl-

accommodaties) 1 2 3 8 2

Dagen eigen voertuig 3 7 +/-2 +/-9 7

Deelnameprijs EUR 4.950 5.950 5690 (27d.) 7660 (41d.) 5.860

xxxx Veel te voet,  meest uitgebreide 

bezoeken 15000+ stappen per dag



Singletoeslag 790 990 890

op 

aanvraag, 

slechts 

beperkt 

mogelijk 990

**Dit is benaderend want in sommige accommodaties zijn er verschillende soorten kamers.
Om uw budget te berekenen voor niet-inbegrepen maaltijden: zie menu 

'Meer weten'>'Vaak gestelde vragen' op de website bovenaan rechts. 


