
 
 

 
 
 

Cultuur en Avontuur 
 

Dag Van Naar Transport Hotels Opmerkingen 

1 Amsterdam Beijing Int’le vlucht ----   

2 Beijing   Huaqiao  Aankomst Beijing in de ochtend. OPTIE: middag 
fietstocht door de Hutongs met NL gids pp EUR 55,= 

3 Beijing   Huaqiao  Inclusief: Bezoek Zomerpaleis met NL gids  excl 
entrees en metrokosten.  
Middag: prive excursie Grote Muur bij Mutianyu   excl: 
gids, lunchbox, entrees 
OPTIE: Kungfu show pp EUR 39,= (incl.transfer heen ) 

4 Beijing   Huaqiao  Inclusief: excursie per openbaar vervoer ( metro ) met 
een NL gids Verboden Stad, Hemelse Tempel  
excl entrees. 

5 Beijing Datong HS Trein  Datong hotel Vrije ochtend Beijing. 
Trein # G2515:  15:07  17:35 ( 2de klas ) 

6 Datong   Datong hotel Inclusief: privé excursie Hangend klooster en Yungang 
Grotten Incl: privé vervoer, Excl: gids en entree  

7 Datong Pingyao HS Trein DejuYuan Trein # D5367:  12:05  14:58 ( 2de klas ) 

8 Pingyao   DejuYuan Vrije dag 

9 Pingyao Xi’an HS trein Qixian Trein # D2561: 10:08  13:01 ( 2de klas ) 
OPTIE: Bezoek Hanyangling op weg naar hotel Xian, 
Meerprijs pp EUR 9,=  Excl: gids en entree 

10 Xi’an 

  

Qixian Inclusief: privé excursie Terracotta Leger. 
Incl: privé vervoer en gids, Excl:entree 

11 Xi’an 
Guilin  

Guilin 
Longji 
( Dazhai ) 

Vliegtuig  
Prive auto 
1 ½ uur   

Tian Ranju 
Inn   

Vlucht # GS7913:  10:40  12:45 
Inclusief: privé auto met chauffeur tot Yangshuo, incl 
gids, excl alle entrees en kabelbaan. 

12 Longji 
( Dazhai 

Yangshuo Prive auto 
3 uur 

Village Inn OPTIE: wandelen vanaf Dazhai naar Ping’ an met gids 
in 3-4 uur, daarna rijden naar Yangshuo 

13 Yangshuo   Village Inn Inclusief: fiets en bamboeraft tocht Yulong Rivier. 
Vanaf hotel fietstocht ( 1,5 u ) naar afvaartpunt. 70 
min varen daarna 1,5  uur fietsen. Incl Lunch en gids 

14 Yangshuo   Village Inn inclusief:  boottocht Li Rivier Xingping-Halfway Point.  
OPTIE: sound and light show pp EUR 39,= 

15 Yangshuo 
Guilin  

Guilin 
Amsterdam 

transfer 
HS trein 

---  

16 Aankomst  Amsterdam  ---  

 
De prijs voor dit landarrangement is CNY 13.648,= //  EUR 1.746,=  per persoon op basis van 2 personen. 
 
De prijs in euro’s wordt bepaald aan de hand van de dagkoers op de dag van boeking. De gebruikte koers in 
bovenstaande voorbeeldreis is  0,128 
 
 
NOOT: Bij aankomst en vertrek word je opgehaald en weggebracht (= transfers) door onze lokale vertegenwoordiger.  
Je hebt dus altijd een lokaal (Engelssprekend) aanspreekpunt 

 
‘HS trein’ staat voor hogesnelheidstrein. Deze treinen rijden 250-350 km per uur. 
 
 
Prijzen zijn inclusief:  

 hotelovernachtingen op basis van een tweepersoonskamer met eigen sanitair al het vervoer per 
binnenlandse vlucht / trein / prive auto /boot zoals vermeld in bovenstaand reisplan  

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

Vinkenburg 46 
2135 BN Hoofddorp 

 
tel #  023-5555 200 

 
www.passaat.nl 
info@passaat.nl 

 

   

http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=78&City=504&Country=17
http://www.passaat.nl/destination/frame.asp?ID=sample&sampleId=78&City=172&Country=17


 Excursies indien genoemd in bovenstaand reisplan 
 
 
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  
 
De reis uitbreiden en bijv. eindigen in Hongkong of Shanghai kan uiteraard ook. Wil je meer verkennen van het 
platteland van China, dan passen bijv. Sanjiang, Pingricun en Shangshuiyong met bezoek aan Wafoshan goed in 
deze reis. 
 
De reis verder aanpassen aan je wensen is dus mogelijk, zie deze voorbeeldreis als een kapstok om je eigen reis 
samen te stellen. 
 

 
 
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. 
 
 

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. 
 

 

https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/33/Hongkong
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/70/Shanghai
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/68/Sanjiang
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/61/Pingricun
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/592/Shangshuiyong
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/86/Wafoshan

