
G I D S
CHIBA

De prefectuur Chiba is de 
thuisbasis van Narita Airport  
en daarmee de toegangspoort 
tot Japan. Het grenst aan Tokio  
en is ook gemakkelijk te berei-
ken vanaf Haneda Airport. Be-
zoekers kunnen hier de Japanse 
cultuur ervaren en genieten van 
een uniek landschap.

W e l k o m  i n  d e  P r e f e c t u u r  C h i b a !
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In de prefectuur Chiba, een gebied gelegen aan de oostzijde van Tokio ligt Narita Airport waar jaarlijks meer dan 15 miljoen 
internationale toeristen gebruik van maken. Terwijl Narita Airport een van de meest bekende vliegvelden ter wereld is, reizen de 
meeste toeristen direct door naar Tokio. En dat is een gemis. In de prefectuur Chiba kunnen bezoekers genieten van de mooie 
uitzichten op zee en de prachtige natuur die Chiba te bieden heeft. Ook biedt de omgeving een diversiteit aan activiteiten. Chiba 
kent onder andere vele historische plekken waar je de Japanse cultuur en tradities kunt voelen en ervaren. Doordat Chiba niet 
zo toeristisch is als Tokio kunnen bezoekers ontspannen en op eigen tempo de tempels, musea en andere historische gebouwen 
bezoeken. Chiba, wat omringd is door zee is met haar gematigd klimaat ook een uitstekende plek om de Japanse keuken te 
ontdekken die bestaat uit producten van het land, vlees en natuurlijk verse vis. Wij hopen dat iedereen die deze brochure leest een 
geweldige ervaring tegemoet gaat waarin de natuur van Chiba en de cultuur en de tradities van Japan worden ontdekt!

Welkom in de Prefectuur Chiba!

E E N  K O R T E  T R I P  V A N   N A R I T A  A I R P O R T

Sojasaus fabrieken tours
Yamasa Soy Sauce Taste Experi-
ence Hall ( Choshi City)

Mirin Productie 
& Verkoop
Nagareyama 
Akimoto 
( Nagareyama 
City )

Dankzij de mogelijkheid om overvloeden aan hoogwaardige mate-

rialen binnen te halen via het transport over water konden de so-

jasaus-, mirin- en sake industrieën van Chiba floreren. De prefectuur 

Chiba voert Japan aan als grootste sojasaus producent. Sojasaus, 

mirin en sake zij essentiële kruiderijen in de Japanse keuken. Ze 

worden onder andere gebruikt in saus voor paling en bij het stoven 

van vis. Sojasaus is perfect te combineren met sushi, zeevruchten 

en rijst en deze worden ander andere gegeten na het dippen in de 

sojasaus. De prefectuur Chiba is ook een van Japans belangrijkste 

producenten van sake met ongeveer 40 verschillende brouwerijen.

De brouwindustrie van de 
prefectuur Chiba

De geschiedenis van de Naritasan Shinshoji Tempel gaat helemaal 

terug naar het jaar 940. De "drie verdiepingen tellende pagode " gebouwd 

in 1712 is  een must-see voor bezoekers. De briljant gekleurde gravures 

die zijn gerestaureerd zijn spectaculair om te zien. De tempel verwelkomt 

jaarlijks meer dan 10 miljoen bezoekers. De 800-meter omote-sando 
( Hoofdweg ) die de Naritasan Shinshoji Tempel met het Narita-station 

verbindt, is ook een must-see. De historische gebouwen stralen een 

betoverende sfeer uit en zijn de perfecte plek om souvenirs zoals sake en 

rijstcrackers te kopen.

Boso-no-Mura is een weergave van een Japans stadsbeeld van 150 

jaar geleden, waar bezoekers het gevoel krijgen terug in de tijd te zijn 

en leren over de traditionele manier van leven en de gebruikte technie-

ken in de regio van de prefectuur Chiba. Het wordt regelmatig bezocht 

door toeristen uit het buitenland en de ervaring van het dragen van 
bepantsering in de samurai-residentie en het deelnemen aan een 
theeceremonie zijn populair. Cosplay no Yakata een winkel waar 

bezoekers verschillende historische kostuums, zoals Ninja en Samurai 

kunnen dragen bevindt zich hiernaast.

Narita Boso-no-Mura

Het interieur van drie Sakura Samurai-huizen in de historische wijk 

is open voor het publiek. Hier vlakbij is een smal pad omgeven door een 

bamboebos wat een geweldige plek is voor spectaculaire foto's. Het 
Nationaal museum voor Japanse geschiedenis heeft een grote 

diversiteit aan reconstructies opgenomen in tentoonstellingen over de 

Japanse geschiedenis en cultuur.

Sawara staat bekend als een historisch stadsbeeld. Lang geleden in 

de Edo-periode ( 1603-1868 ) werden rivieren en kanalen gebruikt om de 

vele goederen en benodigdheden van Sawara naar Edo te transporteren. 

Door deel te nemen aan de Sawara-boottocht kunnen bezoekers de 

stad bekijken zoals deze in die tijd door handelaren werd gezien. 

Sakura Sawara

Iinumahonke ( Shisui Town )

Brouwerij Tours
Tokun Brewery
( Katori City )

©Katori City



A A N B E V O L E N  G E B I E D E N   &  A C T I V I T E I T E N

Mt. Nokogiri is een 329 meter hoge berg en wordt gekarakteriseerd 

door de steile muurachtige kliffen. Vanaf de Nokogiriyama ropeway 
( kabelbaan )  heb je hierop een prachtig uitzicht. In het bijzonder het 

uitzicht over Baai van Tokio vanaf de westkant van Nokogiriyama is 

adembenemend. Nokogiriyama Nihonji ( tempel ) is geopend voor 

bezoekers van 8:00 tot 16:30 uur en de toegangsprijs is 700 JPY ( vanaf 

april 2020 ).

Mount Nokogiri
Kamogawa kent vele populaire accommodaties waar bezoekers kunnen 

genieten van prachtige uitzichten onder het genot van vers en seizoens-

gebonden eten van het land en de zee. Er zijn ook hotspring ( warm-
waterbronnen ) resorts met uitzicht op zee. Als bezoeker wil je een trip 

naar de Oyama Senmaida Rijstterrassen zeker niet overslaan.

Kamogawa

Makuhari Messe is een van de grootste congrescentra in Japan waar 

veel evenementen plaatsvinden zoals beurzen, tentoonstellingen, concer-

ten en meer. De nabij gelegen Japanse tuin Mihama-en is een must-see. 

Geniet van de smaak van matcha groene thee en traditionele zoetigheden 

in het theehuis.

~ Fietsen & SUP ~
Fietsen zijn te huur op diverse locaties zoals bij sommige toeristeninfor-

matiebalies die aan de stations in de prefectuur Chiba zijn gelegen, dus 

informeer er daar naar. Met zijn kalme zee is Chiba geweldig om te 

surfen. Sinds kort is SUP ( standup paddle boarding ) waar ook beginners 

van kunnen genieten erg populair.

Actieve reizen

~ Kominato Railway / Isumi Railway ~
Deze twee nostalgische lokale spoorwegmaatschappijen lopen door het 

centrum van de prefectuur Chiba. Begin uw reis terwijl u geniet van het 

uitzicht kijkend door de ramen van hun kleine treinen. Langs de rails 

kunnen passagiers genieten van de prachtige watervallen en uitzichten 

op de Yoro-vallei, en Otaki met zijn kastelen in Japanse stijl en de 

schilderachtige sfeer van een kasteelstad.

Reizen per trein

‹ Kominato Railway ›

‹ Isumi Railway ›

Ichinomiya wordt het hele jaar door bezocht door vele surfers. Naast de 

zee, zijn er plekken die je gemakkelijk kan bezoeken, zoals verschillende 

cafés en historische gebieden langs Surf straat. 

Ichinomiya

©Ichinomiya Town

Bij Gyoganji Tempel in de stad Isumi zie je het beeldhouwwerk van 

beeldsnijder Ihachi die invloed had op de grote golf, het meesterwerk 

van Katsushika Hokusai. Alleen geopend in het weekend ( 13:00 – 15:30 

¥500 ).

http://www.isumi-kankou.com/ihachi_en/index.html

Gyoganji Tempel

千葉市美術館蔵

Makuhari Nieuwe Stad ( Makuhari-Shintoshin )



Veiligheidsinformatie ( weer, 
rampen ) in Japan voor bui-
tenlanders. 
Safety-tips

Klik hier om meer te weten te 
komen over de prefectuur Chi-
ba. welcome to chiba perfect 
guide

Chiba Souvenirwinkels 
op Narita Airport

Terminal 1 Terminal 2

Vanaf Narita International Airport zijn er tours zodat u zorgenvrij kunt genieten van de bezienswaardigheden in het 
gebied rondom Narita. De tour start en eindigt op Narita airport en is ideaal voor reizigers met een overstap of wanneer 
u in een nabij gelegen accommodatie verblijft. Deelnemers aan de tour zullen een gedenkwaardige tijd tegemoet gaan 
dankzij de charmante historie, de mooie natuur en winkel gelegenheid, ook al is het maar voor een korte tijd.

Narita Airport Transit & Stay Program Narita Airport Surrounding Areas 
Short Tourist Bus Excursions

Bereikbaarheid
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