
 
 

Voorbeeldreis  
 

China Tibet Grand Tour 
 

Dag Van Naar Transport Hotels Opmerkingen 

1 Amsterdam 
Guangzhou 

Guangzhou  
Guilin 

Int’le 
vluchten   

---  

2 Guilin Yangshuo transfer Outside Inn  

3 Yangshuo   Outside Inn Inclusief: prive boottocht op de Li Rivier ( je vaart in 2 
uur over het mooiste stuk, halve dag ) 

4 Yangshuo   Outside Inn Vrije dag 

5 Yangshuo Longji Prive auto Ping’an Inclusief: prive auto met chauffeur, excl gids, voor 
bezoek rijstterrassen van Longji 

6 Longji 
Guilin  

Guilin 
Kunming 

Prive auto  
Vliegtuig  

Kunming 
Hotel 

 
Vlucht # CZ3247:  15:25  16:55 

7 Kunming  Dali expressbus Jim’s Tibetan gereserveerde plaatsen, reistijd 5 uur 

8 Dali   Jim’s Tibetan OPTIE: prive auto met chauffeur en gids voor bezoek 
spectacualire Yi markt en dorpjes. 

9 Dali   Jim’s Tibetan Vrije dag, Pak een fiets en ontdek het platteland 

10 Dali Lijiang Prive auto Moon Inn Inclusief: prive auto met chauffeur voor bezoek 
onderweg aan Shibaoshan ( mooie route ! ) 

11 Lijiang   Moon Inn vrije dag 

12 Lijiang Zhongdian OV bus Tibetan 
Family 

OPTIE: prive auto met chauffeur, incl. bezoek Tiger 
Leaping Gorge, meerprijs pp EUR 98,= 
excl. gids, entrees en lunch 

13 Zhongdian   Tibetan 
Family 

vrije dag 

14 Zhongdian Lhasa Vliegtuig  New Mandala Vlucht # MU5939:  08:40  10:40 

15 Lhasa   New Mandala Inclusief: excursie Jokhang, Sera en Deprung, incl 
entree/gids 

16 Lhasa   New Mandala Inclusief: excursie Potala, Norbulinka, incl entree/gids 

17 Lhasa Gyantse Prive auto Yeti Inclusief: prive jeep met chauffeur en 
engelssprekende gids tot aan Airport Lhasa 

18 Gyantse Shigatse Prive auto Gang Gyan Inclusief:: bezoek Kumbum, Pelkor Chode incl 

entree/gids 
19 Shigatse Lhasa Prive auto New Mandala Inclusief: bezoek Tashilhunpo klooster incl entree/gids 

20 Lhasa  Chengdu Vliegtuig  Sam’s Cozy Vlucht # MU5474:  12:50  14:40  

21 Chengdu   Sam’s Cozy Inclusief: bezoek per prive vervoer Panda Breeding 
Centre, excl gids/entrees 

22 Chengdu Xian Vliegtuig  Qixian Vlucht #  MU2295:  11:15  12:40 
bezoek Hanyangling meerprijs pp EUR 5,= excl entree 

23 Xian Beijing Nachttrein  Hardsleeper   Inclusief: transfer naar Terracotta leger, excl gids en 
entree ( halve dag ) Trein # Z20:  19:21   06:58+1 
Optie: softsleeper meerprijs pp EUR 25,= 
Optie: luxery softsleeper meerprijs pp EUR 70,= 
Optie: HS trein+ hotel Beijing meerprijs pp EUR 115,= 

24 Beijing   Huaqiao of 
Chang Yard 

Inclusief:   Bezoek Zomerpaleis met NL gids ( halve 
dag ), excl entrees en metrokosten. 

25 Beijing   Huaqiao of 
Chang Yard 

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

26 Beijing   Huaqiao of 
Chang Yard 

Inclusief: groepsexcursie Grote Muur Jinshanling - 
Simatai. incl : gids, excl lunch, entrees 

27 Beijing Amsterdam int’le vlucht ---  

 
De prijs voor dit landarrangement is CNY 26.033 //  EUR 3.488=* per persoon op basis van 2 personen. 
 

http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=145&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=147&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=147&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=147&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=156&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=156&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=156&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=158&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=158&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=178&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=178&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=62&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=62&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=62&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=66&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=168&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=172&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=172&Country=4
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=9&City=172&Country=4


* Deze prijs is enkel geldig middels een airpass die enkel kunt verkrijgen als je internationaal met KLM, China 
Southern, Xiamen Airlines of China Eastern vliegt.  
  
Indien je met een andere airliner vliegt, is de toeslag op de binnenlandse vluchten vanaf pp EUR 260,= 
 
De prijs in euro’s wordt bepaald aan de hand van de dagkoers op de dag van boeking. De koers is 0,134. 
 
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, exclusief ontbijt tenzij 
anders vermeld in de hotelinfo) 

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

 alle transfers van/naar hotel / luchthaven / treinstation / haven. 

 excursies indien genoemd in bovenstaand reisplan. 

 airporttax voor binnenlandse vluchten in China.  

 Permit voor bezoek aan Tibet. 

 Entrees en alle road toll tijdens de prive auto tour in Tibet. 

  
Prijzen zijn exclusief:  

 internationale vluchten en toeslagen en airporttaxen. 

 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. 
 
 
 
 

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. 
 

 
Veel reizen in China beginnen in Beijing ( waarom weten wij ook niet ) maar voor deze reis is dat beslist af te 
raden. De reden hiervoor is dat de opbouw qua hoogte dan veel te wensen over laat, waardoor er een gerede 
kans is dat je ( serieuze ) gezondheidsproblemen gaat krijgen in Tibet door de abrupte hoogtestijgingen. 
 
Dit kan eenvoudig voorkomen worden door de route om te draaien, zodat je rustig acclimatiseert aan de 
hoogte. Het hoogteverloop is zo ideaal in deze voorbeeldreis:  Kunming 1900 m, Dali 2000 m, Lijiang 2600 m, 
Zhongdian 3200, Lhasa 3650 m, Gyantse 3900 m, Shigatse 3800 m. Veel beter geacclimatiseerd rondreizen in 
Tibet is nauwelijks mogelijk. 
 

 
 

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. 
 
Daarnaast kunnen we je soms veel geld besparen door een ‘slim ticket’ voor je te boeken. Een ’slim ticket’  
maakt je reis een (heel) stuk goedkoper. Zoals we ook hebben aangegeven onder het schema van de 
voorbeeldreis, bespaar je pp EUR 260,= als je vliegt met KLM, China Southern, China Eastern of Xiamen Airlines. 
 
Wij kijken voor een vliegticket altijd naar het geheel van je reis, omdat je op die manier vaak een betere reis 
krijgt, voor een betere prijs ! En dat lijkt ons best wel slim.  
 


