
 
 
De Olympische Spelen en de Paralympics hebben een vernieuwde interesse gecreëerd voor 
Japan. Vooral Tokyo staat bij heel wat mensen bovenaan de verlanglijst. Deze gigantische 
stad is vele malen groter dan New York en wordt verdeeld in 23 wijken. De ideale plek om 
het geheel te overschouwen is de Tokyo Skytree.  
 
De zendmast opende in 2012 de deuren en groeide al snel uit tot een van de toeristische 
trekpleisters. Met haar 634m is de Skytree na de Burj Khalifa in Dubai het tweede hoogste 
gebouw in de wereld en laat daarbij heel nipt Shanghai Tower achter zich. De toren is 
uitgerust met twee observatieplatforms op een hoogte van 350 en 450m. Wie geen last 
heeft van hoogtevrees kan via het overhangende glazen balkon zelfs vanaf die hoogte recht 
naar beneden kijken. Als het weer echt mee zit, kan je volgens de toeristische dienst vanop 
de Skytree zelfs Mount Fuji zien. 
  
Nabij de zendtoren bevinden zich nog meer bezienswaardigheden. De kleurrijke Sensoji-
tempel is het oudste en beroemdste gebedshuis van Tokyo. De geschiedenis van dit 
boeddhistische tempelcomplex gaat terug tot het jaar 628. Een van de blikvangers is de 
toegangspoort Kaminarimon met haar grote rode lantaarn.  
 
De tweede toegangspoort leidt naar de Asakusa-schrijn die de twee mannen eert die de 
Sensoji-tempel hebben gesticht. Maak in de Asakusa-wijk ook kennis met de traditionele 
kraampjes en handgemaakte ambachtelijke producten. De Nakamise-winkelstraat is tevens 
de perfecte plek om traditioneel streetfood van Tokyo te proeven. 
  
  



 
Misschien nog populairder dan de Skytree is het keizerlijk paleis in de wijk Chiyoda. Het 
paleis is al eeuwenlang de residentie van de Japanse keizers en samoeraistrijders. De 
oorsprong gaat terug tot de 15de eeuw. Het oude fort uit de Edo-periode werd pas vanaf de 
19de eeuw omgebouwd tot paleis en kreeg de naam van paleiskasteel. Hoogtepunten van 
het complex zijn de Japanse tuinen die in de lente volop in bloei staan en de twee Nijubashi-
bruggen die de ingang vormen tot het binnenste paleisterrein. Het Kokyo-paleis zelf is niet 
open voor toeristen, behalve op de Japanse nieuwjaarsdag (2 januari) en de verjaardag van 
de keizer (23 februari). De rest van het jaar vinden er wel rondleidingen plaats die je een 
deel van het domein laten ontdekken, maar zich beperken tot de buitenzijde van de 
gebouwen. 
  
Kenners omschrijven Tokyo als een stad van contrasten. Dat blijkt ook in het Shiodome-
district, omgeven door futuristische wolkenkrabbers en rond het nieuwe Olympische 
stadion. De arena heeft een slordige 1,2 miljard euro gekost en draait op zonne- en 
windenergie. Het opgevangen regenwater dient om de sportvelden en beplantingen te 
irrigeren. In de aanloop tot de Olympische Spelen opende ook de nieuwe Tokyo 
International Cruise Terminal de deuren. Met een kade van 430 meter kan de terminal 
echter maar één groot of twee kleinere schepen ontvangen. De meeste passagiersschepen 
meren af in Yokohama, die voor de cruise-industrie nog steeds de maritieme poort tot 
Tokyo vormt. Cruise Plus organiseert in 2022 onder meer begeleide cruises in Japan. 
 
  



  

  

  

Schip:       Seven Seas Explorer  

 

Vertrek:       Din 25 apr 2023 

Aankomst:       Vrij 5 mei 2023 

Duur:       11 dagen 

Vaargebied:       Verre Oosten 

Huttype:       Veranda Suite 

Regime:       All-Inclusive 

Vluchten:       Niet inbegrepen 

  
 

 

  
  Cruise Plus reis- en vaarprogramma 

 
Dag 1   Din 25 apr 2023   YOKOHAMA, Japan 
Dag 2   Woe 26 apr 2023   SHIMIZU, Japan 
Dag 3   Don 27 apr 2023   KOBE (Kyoto), Japan 
Dag 4   Vrij 28 apr 2023   KOBE (Kyoto), Japan 
Dag 5   Zat 29 apr 2023   KOCHI, Japan 
Dag 6   Zon 30 apr 2023   HIROSHIMA, Japan 
Dag 7   Maa 1 mei 2023   KANMON STRAITS, Japan 
Dag 7   Maa 1 mei 2023   BUSAN, Zuid-Korea 
Dag 8   Din 2 mei 2023   NAGASAKI, Japan 
Dag 9   Woe 3 mei 2023   KAGOSHIMA, Japan 
Dag 10   Don 4 mei 2023   Dag op zee 
Dag 11   Vrij 5 mei 2023   YOKOHAMA, Japan 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Best beschikbare Cruise Plus prijs 
Verandah Suite - H: € 6.699 per persoon 
Deluxe Suite balkon G2: € 6.909 per persoon 
Deluxe Suite balkon G1: € 7.029 per persoon 
Superior Suite balkon F2: € 7.239 per persoon 

  



Superior Suite balkon F1: € 7.369 per persoon 
Concierge Suite balkon E: € 7.789 per persoon 
Concierge Suite balkon D: € 8.039 per persoon 
Penthouse Suite balkon C: € 9.459 per persoon 
Penthouse Suite balkon B: € 9.629 per persoon 
Penthouse Suite balkon A: € 9.789 per persoon 
Seven Seas Suite balkon SS: € 12.139 per persoon 
Explorer Suite balkon ES: € 13.639 per persoon 
Grand Suite balkon GS: € 15.739 per persoon 
Master Suite balkon MS: € 18.409 per persoon 
 
 

  Extra afvaart op 25 april 2023 naar Japan ! 
 
Nieuwe en extra schitterende "Full Japan" afvaart in 2023 !  
Verkoop van deze nieuwe afvaart start op 28 juli 2021  
Vluchten niet inbegrepen (pas boekbaar 12 mnd voor vertrek)  
Private Limo-service van bij u thuis (in België) naar Zaventem  
Met de Fast-lane door de veiligheidscontrole 
Toegang tot de lounge op Zaventem bij vertrek 
EXTRA: 3-nachten Landprogramma inbegrepen  
10 nachten cruise met de Seven Seas Explorer * * * * * + 
Inbegrepen aan boord: 
- De cruise op basis van "Regent All-Inclusive" aan boord  
- Een fles heerlijke welkomstchampagne in uw suite  
- Een gevulde minibar in uw suite 
- Alle maaltijden aan boord van de Seven Seas Voyager 
- Alle dranken aan boord, inclusief champagne en wijnen 
- Alle fooien zijn inbegrepen 
- Zeer ruime keuze aan gratis excursies per havenplaats 
- Gratis onbeperkt Wi-Fi internet aan boord 
- De roomservice is inbegrepen 
- NIEUW: Gratis "Laundry" bij elke Regent afvaart  
- Wij reserveren graag voor u de specialiteitenrestaurants 
- 1 reservatie in het specialiteitenrestaurant Prime 7 
- 1 reservatie in het specialiteitenrestaurant Chartreuse 
- 1 reservatie in het specialiteitenrestaurant Sete Mare 
- Alle entertainment aan boord is inbegrepen 
 
De havengelden en de Belgische BTW zijn inclusief 
Private Limo-service van Zaventem tot bij u thuis (in België)  
(Geldig voor nieuwe reserveringen tot 25 april 2023 / 1187) 

  Inbegrepen in deze cruise 
 
De cruise op basis van "Regent All-Inclusive" aan boord 
Een fles heerlijke welkomstchampagne in uw suite 
Een gevulde minibar in uw suite 



Alle maaltijden aan boord van de Seven Seas Explorer 
Alle dranken aan boord, inclusief champagne en wijnen 
Alle fooien zijn inbegrepen 
Zeer ruime keuze aan gratis excursies per havenplaats 
Gratis onbeperkt Wi-Fi internet aan boord 
De roomservice is inbegrepen 
Wij reserveren graag voor u de specialiteitenrestaurants 
1 reservatie in het specialiteitenrestaurant Prime 7 
1 reservatie in het specialiteitenrestaurant Pacific Rim 
1 reservatie in het specialiteitenrestaurant Chartreuse 
1 reservatie in het specialiteitenrestaurant Sette Mari 
Alle entertainment aan boord is inbegrepen 
De havengelden en de Belgische BTW zijn inclusief 
NIEUW: Gratis "Laundry" bij elke Regent afvaart 

  Niet inbegrepen in deze cruise 
 
De vluchten naar/van de in- en ontschepingsplaats 
De transfers op de in- en ontschepingsplaats 
Bezoek aan Spa voor massage / beauty salon 
Uw persoonlijke uitgaven zowel aan boord als aan wal 
Een persoonlijke annulatie & reisverzekering 
    

 
 

  
* Alle vermelde prijzen zijn per persoon en uitsluitend geldig voor nieuwe boekingen, onder 

verbehoud van wijzigingen, alsook onder voorbehoud van beschikbaarheid en zijn 
weergegeven op basis van een 2-persoonsaccomodatie. 

Deze aanbieding is beperkt in tijd en voorbehouden aan drukfouten. 
 

 
Telefoon Cruise Plus: 03-780.76.60 

e-mail: info@cruiseplus.be  
Website: www.cruiseplus.be 

 


