
 
 

Voorbeeldreis  
 

Beijing – Shanghai, met een omweg 
 

Dag Van Naar Transport Hotels Opmerkingen 

1 Amsterdam Beijing Int’le vlucht ------  
2 Beijing   Huaqiao Aankomst in Beijing, vrije middag. OPTIE: middag 

fietsexcusie Hutongs met NL gids 
3 Beijing   Huaqiao Inclusief: groepsexcursie Grote Muur Jinshanling - 

Simatai. incl : gids, excl lunch, entrees 

4 Beijing   Huaqiao Inclusief: excursie per openbaar vervoer ( metro ) 
met een NL gids Verboden Stad, Hemelse Tempel 
en Tianmen Square, excl entrees.  
OPTIE: Kungfu show pp EUR 38,= ( incl. transfers ) 

5 Beijing Pingyao HS Trein Jingduyuan Trein # D2005:  15:29  19:42 

6 Pingyao   Jingduyuan Vrije dag 

7 Pingyao Xi’an HS trein Qixian OPTIE: Bezoek per prive auto Mianshan 
Trein # D2527:  17:51  20:59 

8 Xi’an   Qixian  Inclusief:  transfer naar Terracotta leger, excl gids 
en entree 

9 Xian Luoyang/ 
Shaolin 

HS trein 
Prive auto 

Chanwu Inclusief:  per prive auto bezoek Longmen grotten 
met gids, excl entrees, daarna transfer naar Shaolin 

10 Shaolin Suzhou HS trein Pingjiang Lodge Bezoek in de ochtend het Shaolin klooster 
Trein # G1938:  17:14  21:00 

11 Suzhou Shanghai Prive auto Bund River Side Inclusief:  prive auto met chauffeur bezoek Tuin, 
zijdemuseum en Tongli, daarna naar Shanghai, excl 
gids en entrees  

12 Shanghai   Bund River Side Vrije dag 

13 Shanghai   Bund River Side Vrije dag OPTIE: acrobatenshow pp EUR 43,= ( incl. 

transfers ) 
14 Shanghai Amsterdam Int’le vlucht ----  

 
De prijs voor dit landarrangement is CNY 12.456,= //  EUR 1.582,= per persoon op basis van 2 personen. 
 
De prijs voor dit landarrangement is  CNY 10.625,= //  EUR 1.349,= per persoon op basis van 4 personen. 
 
De prijs in euro’s wordt bepaald aan de hand van de dagkoers. De gebruikte koers is  0,127 
 
 
NOOT: Bij aankomst en vertrek word je opgehaald en weggebracht (= transfers) door onze lokale vertegenwoordiger. 
Je hebt dus altijd een lokaal (Engelssprekend) aanspreekpunt. 
 
Prijzen zijn inclusief:  

 hotelovernachtingen op basis van een tweepersoonskamer met eigen sanitair (hotels exclusief ontbijt 
tenzij anders vermeld) 

 al het vervoer per binnenlandse vlucht / trein / prive auto /boot zoals vermeld in bovenstaand reisplan  

 alle transfers van/naar hotel / luchthaven / treinstation / haven, muv Hongkong ( zeer eenvoudig zelf te 
doen ter plaatse )  

 excursies indien genoemd in bovenstaand reisplan 

 airporttax voor binnenlandse vluchten in China  
 
Prijzen zijn exclusief:  

 internationale vluchten en toeslagen en airporttaxen die daar betrekking op hebben 

 verzekeringen, persoonlijke uitgaven, fooien, eten en drinken (tenzij anders vermeld), optionele 
excursies,  entrees (tenzij anders vermeld)  



 visumkosten China  
 

 

 
 
Prijzen zijn een indicatie en  op basis van laagseizoen. Prijzen zijn aan veranderingen onderhevig door o.a. 
geldkoersen, seizoenen, beschikbaarheid e.d.. Vraag daarom altijd voor de actuele prijs een prijsopgave op 
middels een offerte op maat. 
 

 
 
In Beijing kunnen we vele andere excursies aanbieden als kooklessen, vele verschillende fietstochten en 
avondshows als Chinese Opera, Acrobaten show en Kungfu show, zie Excusies Beijing 
 
Uiteraard kan deze reis uitgebreid met bijv. vanuit Xian een bezoek aan de Heilige bergen van Huashan. De reis 
kan bijv. ook verlengt worden met een Hongkong en of Yangshuo, maar rondom Shanghai zijn nog meer 
interessante plaatsen te bezoeken als Huangshan, Tunxi, Hangzhou.  
 
De reis inkorten is ook mogelijk, zie deze voorbeeldreis als een kapstok om je eigen reis samen te stellen. 
 

 
Aanvullende info 
Het bovenstaand programma is slechts EEN VOORBEELD. We maken alle reizen op maat, dus aanpassingen zijn 
altijd mogelijk, zowel qua route, uitstapplaatsen, hotels, excursies etc etc.  
Pas dus aan waar gewenst en laat het ons weten. We sturen je dan zo spoedig mogelijk een aangepast reisplan 
met prijs. 
 
 

Internationale vluchten 
Wij kunnen uiteraard ook voor passende vluchten voor je verzorgen, tegen vaak gunstigere tarieven en of 
voorwaarden dan dat je zelf kunt boeken op internet. 
 
  
 

 

http://passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/2/Beijing/excursies
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/33/Hongkong
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/99/Yangshuo
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/36/Huangshan
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/83/Tunxi
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/31/Hangzhou

