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YAMATO & SILLA
15-DAAGSE RONDREIS
VERTREKDATA

PRIJS per persoon
van
26.05.20
06.10.20
25.05.21

20 JK01
20 JK02
21 JK01

t.e.m.
09.06.20
20.10.20
08.06.21

2 persk.
€ 7.490
€ 7.490
€ 7.490

1 persk.
€ 8.450
€ 8.450
€ 8.450

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

DMZ
Yangyang
Seoul
ZUID-KOREA

Daegu

Gyeonju
Busan

Fukuoka

Nagasaki

Kurokawa Onsen
Kumamoto
JAPAN
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JAPAN & ZUID-KOREA
BLIKVANGERS
Unieke tweelandencombinatie
Japan buiten de platgetreden paden
Bruisende steden en natuurbeleving
Typische ryokan- en onsenervaring
Grootste vismarkt van Zuid-Korea

CULTURELE HOOGTEPUNTEN
Handelspost Nagasaki
Unesco werelderfgoed Gunkanjima
Omgeving van het kasteel van Kumamoto
Keizerlijke paleizen van Joseon dynastie
Gedemilitariseerde zone (DMZ) en VN-begraafplaats
Traditioneel hanok dorp
Haeinsa tempel met oudste boeddhistische canon

ONVERWACHTE NATUUR
Vulkanen en warmwaterbronnen in Kyushu (Japan)
Wandeling in Seoraksan Nationaal Park (Zuid-Korea)

VOLPENSION

Dag 1 BRUSSEL – FUKUOKA (JAPAN)
We vertrekken met de autocar vanuit Brussel of Antwerpen naar
Amsterdam. Van daaruit vliegen we via Seoul naar Fukuoka, de
grootste stad van Kyushu. Dit is het grote, zuidelijke eiland in de
Japanse archipel en een van de vier hoofdeilanden van de meer dan
600 eilanden waaruit Japan bestaat.
Dag 2 FUKUOKA
Bij aankomst in Fukuoka rijden we naar het HOTEL MARINOA RESORT
waar we een snackdiner nuttigen en van een goede nachtrust
genieten vooraleer we op ontdekking gaan in Japan. (Snackdiner)
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Dag 3 FUKUOAKA – NAGASAKI
Na het ontbijt rijden we naar Nagasaki. Onderweg bezoeken we
het Dazaifu Tenmanguschrijn, een van de belangrijkste Tenmanguschrijnen waarvan er in Japan meer dan 100 bestaan. Ze werden
opgericht ter ere van de verbannen Sugawara Michizane, een
belangrijke politicus uit de Heianperiode. Na zijn dood volgde een
resem natuurrampen waarvan men geloofde dat ze veroorzaakt
werden door zijn ronddwalende en onrustige geest. Om de kwade
geest af te weren begon men met de constructie van vele Tenmanguschrijnen, waaronder Dazaifu, dat gebouwd werd op zijn graf. Na
de lunch in het hotel maken we ons op voor een eerste verkenning
van Nagasaki, een havenstad met een belangrijke geschiedkundige
rol. Gedurende twee eeuwen was de stad het enige contactpunt
tussen de Japanse handelaars en de buitenwereld. Na Hiroshima
was Nagasaki ook het tweede doelwit van de atoombommen die
een einde maakten aan WO II. De stad werd na de oorlog terug
volledig opgebouwd en laat zich gemakkelijk te voet of met de
klassieke Japanse tram verkennen. We bezoeken het bekende
Vredespark van Nagasaki en het aangrijpende Atoombommuseum.
We dineren in de stad en overnachten in THE HOTEL NAGASAKI
(BEST WESTERN PREMIER). (O,L,D)
Dag 4 NAGASAKI
Na het ontbijt varen we per boot langs het kleine eiland
Gunkanjima voor de kust van Nagasaki. Dit Oorlogsbodemeiland
werd zo genoemd dankzij haar silhouet. Door de uiterst dichte
bebouwing lijkt het vanuit de verte sterk op een marineschip. Het
eiland is een voormalige steenkoolmijn en had ooit de hoogste
bevolkingsdichtheid op aarde tot de mijn plots de deuren sloot
en het hele eiland een fantastische spookstad werd. Sinds 2015
prijkt het eiland op de Unesco werelderfgoedlijst. We lunchen in
een lokaal restaurant. In de namiddag brengen we een bezoek
aan de mooie Glover Garden aan de Glover residentie, het oudste
huis in Westerse stijl in Japan. Wanneer de avond valt begeven
we ons naar de berg Inasa die midden in de stad ligt en een
van de mooiste nachtpanorama’s van Japan biedt. We dineren in
het restaurant dat zich net onder het observatiedek bevindt en

genieten van het 360 gradenpanorama over de haven en de stad.
We overnachten in het hotel. (O,L,D)
Dag 5 NAGASAKI – KUMAMOTO
Na het ontbijt verlaten we Nagasaki en rijden we naar de
historische kasteelstad Kumamoto. Onderweg houden we halt
aan het 17e-eeuwse Yutoku Inari-schrijn. Gebouwd op de steile
heuvelflanken van de vallei, geldt dit heiligdom als een van de
meest indrukwekkende Shintoschrijnen van het eiland Kyushu. De
hoofdhal bevindt zich 18 meter boven de vallei en een wandelpad,
bezaaid met torii en kleine schrijnen, leidt nog verder naar een
prachtig uitzicht over Kumamoto en de Ariakezee. Bij aankomst
in Kumamoto lunchen we en bezoeken we de omgeving van
het gelijknamige kasteel dat samen met Himeji en Matsumoto
tot de top drie van Japanse kastelen behoort. De aardbeving
in april 2016 heeft belangrijke delen van het kasteel vernield
en de restauratiewerken zijn nog altijd volop aan de gang. De
17e-eeuwse Suizenji tuin toont ons een uitstekend voorbeeld van
de Japanse landschapsarchitectuur met een circulair wandelpad dat
de 53 posten van de Tokaido route symboliseert, inclusief een
aangelegde, kleine Fuji berg. We dineren in de stad en overnachten
in hotel NIKKO KUMAMOTO (20 JK01) of NEW HOTEL KUMAMOTO
(20 JK02-21 JK01). (O,L,D)
Dag 6 KUMAMOTO – MOUNT ASO – KUROKAWA ONSEN
Na het ontbijt rijden we naar Takachiho voor een wandeling doorheen
de gelijknamige basaltkloof, gekend vanwege zijn turquoise water en
verschillende watervallen. Japan telt in totaal meer dan 100 vulkanen
en na de lunch bezoeken we er één van, Mount Aso, de grootste
actieve vulkaan van het land. De krater, gekenmerkt door frisgroene
graslanden, heeft een omtrek van maar liefst 120 kilometer en vanop
de kraterrand kunnen we, wanneer de vulkaan het ons toelaat, het
kokende en felgekleurde kratermeer bewonderen. We nemen de tijd
om de prachtige landschappen te bewonderen en rijden vervolgens
naar Kurokawa Onsen, het meest pittoreske kuuroord van Japan.
Verscholen tussen de bergen baden, dineren en overnachten we in de
moderne en exclusieve RYOKAN MIYAMASANSO. De inplanting van
de accommodatie en de natuurlijke warmwaterbronnen ogen als een

postkaart. Geen wonder dat een overnachting als deze een droom is
van elke Japanner. (O,L,D)
Dag 7 KUROKAWA ONSEN – BEPPU – FUKUOKA
Na een uitgebreid ontbijt strekken we de benen in het Aso Kuju
Nationaal Park dat de hoogste toppen van Kyushu tentoonspreidt.
We maken er een wandeling met magnifieke uitzichten over het
vulkanisch terrein. We zetten onze reis verder naar Beppu waar we,
naast groteske vulkanen en helende warmwaterbronnen, ook de
mooiste en meest diverse pruttelende poelen of hellen vinden. We
lunchen in een lokaal restaurant. We vervolledigen onze reisroute
in Kyushu met de rit naar Fukuoka. De laatste overnachtingsplaats
in Japan vooraleer we de oversteek naar Zuid-Korea maken. We
dineren en overnachten in het HOTEL MARINOA RESORT. (O,L,D)
Dag 8 FUKUOKA – BUSAN (ZUID-KOREA)
Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven voor onze vlucht
naar de sterk geïndustrialiseerde havenstad Busan. De verse vis,
octopussen, krabben en schelpdieren zijn er razend populair op de
vismarkt die we te voet verkennen na de lunch. In de omgeving
ontdekken we ook de gezellige drukte van Busan waar zowel
moderne wolkenkrabbers als kleine marktjes elkaar afwisselen.
We stappen op de bus voor een bezoek aan de VN-begraafplaats,
gewijd aan de slachtoffers van de Koreaanse oorlog. Jonge
soldaten houden de wacht aan de inkom. Verderop liggen de
graven met verscheidene, serene herdenkingsmonumenten. We
genieten van een Koreaans barbecuediner in een lokaal restaurant.
We overnachten in het aparthotel CITADINES HAEUNDAE HOTEL.
(O,L,D)
Dag 9 BUSAN – GYEONJU
Na een ontbijt brengt de groene omgeving om en rond de Tongdosa
tempel ons tot rust. In dit groot boeddhistisch tempelcomplex,
dat als een van de belangrijkste van het land wordt beschouwd,
heeft iedere godheid wel een hal of nis. Toch is het de relikwie
van Sakyamuni Boeddha waar de gelovigen voor komen. Na de
lunch in Gyeongju herbeleven we de hoogdagen van het Silla rijk.
Dit voormalige koninkrijk van het oude Korea herbergt talrijke
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historische bezienswaardigheden die tot het Unesco werelderfgoed
behoren. In het centrum van de stad bezoeken we het Tumuli Park.
Het Graf van het Hemelse Paard, het enige graf dat toegankelijk is
voor het publiek, geeft ons een goede indruk van hoe de koninklijke
graven er langs de binnenkant uitzien. In het boeiend Nationaal
Museum in Silla stijl bewonderen we de begrafenisvoorwerpen. Na
een wandeling langs het Anapji-meer rijden we naar het HILTON
HOTEL waar we overnachten. We dineren in een lokaal restaurant.
(O,L,D)
Dag 10 GYEONJU – DAEGU
Na het ontbijt brengt de bus ons naar de Seokguram-grot, een
onderdeel van de Bulguksa tempel die uit de 8e eeuw dateert
en belangrijke, historische, Koreaanse schatten herbergt. Vooral
het serene witte Sakyamuni beeld, gebeeldhouwd uit de lokale
granietsteen, is een toonbeeld van hoogwaardige kunst. Na de
lunch maken we een uitstap naar het afgelegen tempelcomplex
van Haeinsa. In deze machtige tempel, gelegen in het Gayasan
Nationaal Park, vinden we de Tripitaka Koreana. Dit zijn de meer
dan 80.000 houten printblokken die samen de oudste en meest
complete versie van de boeddhistische canon ter wereld vormen. We
rijden verder richting Daegu, waar we overnachten en genieten van
een diner in het NOVOTEL AMBASSADOR DAEGU. (O,L,D)
Dag 11 DAEGU – YANGYANG
Na het ontbijt wacht ons vandaag een lange rit. In de omgeving
van Andong stoppen we even bij het pittoreske Hahoe volksdorp,
gelegen in de bocht van de Nakdong rivier. De vele bewoonde
hanokhuizen, de Confucius school en het maskermuseum vormen
de ingrediënten van een interessant bezoek. We lunchen in een
lokaal restaurant en nemen opnieuw de bus richting de oostkant
van het Koreaanse schiereiland. We dineren in een lokaal
restaurant en overnachten in het NAKSAN BEACH HOTEL. (O,L,D)
Dag 12 YANGYANG – SEORAKSAN NATIONAAL PARK – SEOUL
Impressionante zichten staan vandaag voorop, want na het ontbijt
biedt het Nationaal Park van Seoraksan prachtige panorama’s over
het derde hoogste gebergte van het land. Ruwe pieken en groene
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bossen leven hier harmonieus samen. Dat ontdekken we zowel
tijdens een ochtendwandeling als op een tocht per kabelbaan.
De mooie uitzichten over de kust, de priemende rotsformaties en
de berg Seoraksan zorgen voor onvergetelijke taferelen. Via de
wandelpaden flaneren we door het park, terwijl de rijkelijke fauna
en flora ons bekoren. Na de lunch rijden we verder naar Seoul. We
dineren in een lokaal restaurant en overnachten in het COURTYARD
BY MARRIOTT NAMDAEMUN HOTEL. (O,L,D)
Dag 13 SEOUL: DMZ
We genieten van het ontbijt waarna we richting de
gedemilitariseerde zone rijden, op slechts een uur ten noorden van
de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul gelegen. Vanuit een centraal
verzamelpunt verkennen we enkele hoogtepunten van dit door
militairen strikt gecontroleerde gebied. Zo worden we begeleid
naar een van de vier infiltratietunnels, gegraven door Noord-Korea
tijdens de jaren 70 met het oog op een invasie. In een van de
observatoria zijn we getuige van een fascinerend zicht op de
gedemilitariseerde zone, propagandadorpen en het land van Kim
Jong-un. Na de lunch in een lokaal restaurant keren we terug naar
Seoul waar we genieten van een stadswandeling, een bruisende
theatervoorstelling en een aansluitend diner. We overnachten in
het hotel. (O,L,D)
Dag 14 SEOUL
Na het ontbijt laten we ons te voet door de verschillende wijken
van Seoul leiden. Onze tocht door de voormalige hoofdstad
van de Joseondynastie begint op het plein Gwanghawun met
de toegangspoort tot het paleiscomplex Gyeongbokgung dat
koninklijke audiëntiezalen en slaapvertrekken bevat. Na de
vernieling door de Japanners is dit grotendeels gerestaureerde
paleis weer open voor het publiek. We wandelen naar Insadong
waar kunstateliers en zijstraatjes met traditionele huizen,
typische restaurantjes en theehuizen elkaar in snel tempo
opvolgen. We genieten er van een traditionele Koreaanse lunch.
We wandelen naar het Jongmyoschrijn, een werelderfgoedsite
die de bewaarplaats vormt voor de vooroudertabletten van
koningen uit de Joseondynastie. Nadien bezoeken we de lokale

markt van Kwangjang en keren we terug naar het hotel. Tijdens
het afscheidsdiner, hoog boven de stad, doen we onze laatste
panoramische indrukken van deze metropool op. We overnachten
in het hotel. (O,L,D)
Dag 15 SEOUL – BRUSSEL
Na het ontbijt maken we ons op voor de terugvlucht naar Brussel.
We landen in Amsterdam en rijden per autocar naar Antwerpen en
Brussel. (O)

JAPAN & ZUID-KOREA
BELANGRIJK OM TE WETEN
■■

Deze 15-daagse combinatie is uniek op de Belgische markt.

■■

Net als Japan heeft ook Korea een eerder gesloten cultuur, maar
de mensen zijn enorm vriendelijk. We vertoeven gedurende de
gehele rondreis in gebieden met weinig toerisme, waardoor
ook de kennis van het Engels minder goed is.

■■

■■

■■

■■

De voor westerlingen onbekende Koreaanse keuken is uniek,
enorm lekker en gezond, net zoals de Japanse die hiervoor
wereldfaam geniet. Een dessertcultuur is hier echter in beide
landen onbestaande.
Er bestaan vele gelijkenissen tussen de twee landen. Zo zijn
de infrastructuur en de accommodatie heel goed ontwikkeld
en is de lokale bevolking verwesterd. Het boeddhisme en het
confucianisme spelen nog altijd een belangrijke rol.
Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen
die over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan
deelnemen aan alle georganiseerde excursies en wandelingen.
Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden
kunnen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken.
We doen al het mogelijke om het programma zo nauwkeurig
mogelijk te volgen.
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HOTELS
Dag 2, 7 FUKUOKA
HOTEL MARINOA RESORT (****/°°°°)
marinoaresort.co.jp

Dag 9 GYEONGJU
HILTON HOTEL (*****/°°°°°)
www.hilton.com

Dag 3-4 NAGASAKI
THE HOTEL NAGASAKI (BEST WESTERN PREMIER) (****/°°°°)
bestwestern.co.jp

Dag 10 DAEGU
NOVOTEL AMBASSADOR DAEGU (****/°°°°)
www.novotel.accorhotels.com

Dag 5 KUMAMOTO
(20 JK01) NIKKO KUMAMOTO (****/°°°°)
www.nikko-kumamoto.co.jp

Dag 11 YANGYANG – NIEUWE KEUZE
NAKSAN BEACH HOTEL (****/°°°°)
www.naksanbeachhotel.com

OF

Dag 12-13-14 SEOUL
COURTYARD BY MARRIOTT NAMDAEMUN HOTEL (****/°°°°)
www.marriott.com

(20 JK02-21 JK01) NEW HOTEL KUMAMOTO (****/°°°°)
www.thenewkumamoto.jp
Dag 6 KUROKAWA ONSEN
RYOKAN MIYAMASANSO (*****/°°°°°)
www.miyama-sansou.com
Dag 8 BUSAN
CITADINES HAEUNDAE HOTEL (****/°°°°)
www.citadines.com

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be
*= officiële categorie Japan & Zuid-Korea / °= beoordeling ADA

INBEGREPEN
■■

Internationale vluchten in groepsklasse (economy class)
van/naar Amsterdam. Autocar van Brussel/Antwerpen naar
Amsterdam

■■

Regionale vluchten in groepsklasse (economy class)

■■

Alle overnachtingen volgens programma

■■

Alle excursies en transfers volgens programma

■■

Alle maaltijden volgens programma (O=Ontbijt, L=Lunch,
D=Diner)

■■

Alle fooien, inkomgelden en taksen (zoals geldig op
25.09.19)

■■

Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■■

Assistentie bij check-in op de luchthaven

■■

Reisbijstands- en uitgebreide annuleringsverzekering. Liever
geen verzekering? Vraag ons naar de pakketprijs zonder
verzekeringen.

NIET INBEGREPEN
■■

Dranken en persoonlijke uitgaven (bijvoorbeeld souvenirs)

■■

Eventuele kosten voor paspoort en inentingen

■■

Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde
groepsreis (mogelijk op aanvraag!)

