
 
Voorbeeldreis 

 

Mysterieus Mooi Hunan  

Dag Van Naar Transport Hotels Opmerkingen 

1 Amsterdam Beijing Int. Vlucht ------  

2 Beijing   Huaqiao Aankomst Beijing in de ochtend 
Vrije dag 

3 Beijing   Huaqiao Inclusief: bezoek met NL gids per OV (metro) 
Verboden Stad, Tiantan Square en Hemelse Tempel. 
Excl entrees en Openbaar vervoer 

4 Beijing   Huaqiao Inclusief: groepsexcursie naar de Grote Muur bij 
Jinshanling incl : gids, lunchbox, entrees 

5 Beijing Xi’an nachttrein Hardsleeper  Inclusief: Bezoek Zomerpaleis met NL gids ( halve 
dag ), excl entrees en metrokosten 
Trein #  Z19:  20:40  08:31 +1 dag 
Optie: softsleeper meerprijs pp EUR 25,= 
Optie: luxery softsleeper meerprijs pp EUR 81,= 
Optie: HS trein+ hotel Qixian meerprijs pp EUR 73,= 

6 Xian   Qixian Aankomst om 08:31, Inclusief: privé excursie 
Terracotta Leger, excl gids/entrees.   

7 Xian  Zhangjiajie Vliegtuig  1982 Chujian Inclusief: bezoek Hanyangling, excl entrees en gids 
Vlucht # MU2431:  19:35  20:55 

8 Zhangjiajie   Eden Inclusief:  transfer naar/van park incl gids, excl entrees, 
kabelbaan, busvervoer in het park etc. etc. 

9 Zhangjaijie   1982 Chujian Inclusief:  transfer naar/van park incl gids, excl entrees, 
kabelbaan, busvervoer in het park etc. etc. 

10 Zhangjiajie Biancheng Prive auto Youran ( met 
rivierzicht ) 

Inclusief: prive auto met chauffeur excl gids, entrees., 
Onderweg bezoek paleis in Wangcun  

11 Biancheng Fenghuang Prive auto Xian Zheng 
Fu 

Ochtend wandeling naar uitzichtpunt, middag wandeling 
naar waterval bij Dehang 

12 Fenghuang   Xian Zheng 
Fu 

Vrije dag, slenter door de smalle straatjes van dit 
sfeervolle rivierstadje met vele bezienswaardigheden 

13 Fenghuang Xiaoshajiang Prive auto Yao Du Chun 
Tian 

Inclusief: prive auto met chauffeur en gids tot 
Yangshuo. Ontdek het onbekende, kleurrijke Hua Yao  

14 Xiaoshajiang Ziquejie Prive auto Wen Quan Du 
Jiacun 

Eindeloze rijssterrassen, meer dan 3000 jaar oud ! iets 
verderop mooie traditionele dorpen 

15 Ziquejie Hongjiang Prive auto Home stay of 
Hotel 

Sfeervol opiumstadje, onderweg evt bezoek Gaoyi 

16 Hongjiang Sanjiang Prive auto Dong Village Bezoek onderweg Wafoshan met mooie wandeling 

17 Sanjiang Yangshuo Prive auto Outside Inn Vele mooie Dongdorpen onderweg, mooie rit Sanjiang: 
Langste wind en regenbrug plus mooi dong dorp 

18 Yangshuo   Outside Inn Vrije dag. OPTIE: Sound and Light Show, incl transfers 
pp EUR 39,= 

19 Yangshuo   Outside Inn Inclusief: prive boottocht Li rivier van ong. 2 uur 
20 Yangshuo 

Guilin 
Guilin 
Amsterdam 

Transfer  
Int’le vlucht 

---  

 

 
De prijs voor dit landarrangement is  CNY 17.245,= //  EUR 2.190,= per persoon op basis van 2 personen. 
 
De prijs voor dit landarrangement is  CNY 13.347,= //  EUR 1.695,= per persoon op basis van 4 personen. 
 
De prijs in euro’s wordt bepaald aan de hand van de dagkoers op de dag van boeking. Gebruikte koers 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  

 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 
 
Ook in Yangshuo en omgeving zijn vele excursies mogelijk als kanovaren, fietstochten, taiji workshop, kungfu 
workshop  etc etc.  zie Yangshuo excursies 
 
Uiteraard kan deze reis worden uitgebreid met aan het eind bijv. Hongkong of Shanghai, maar de reis eindigen met 
Chengdu is ook een optie als u internationaal met KLM vliegt 
 
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. 
 
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, al kan een dergelijk ticket in eerste instantie (wat) duurder lijken.   
Met een ’slim ticket’ wordt je landarrangement zoveel goedkoper dat je op de totale reissom ( vluchten plus 
landarrangement ) tot soms enkele honderden euro’s kunt besparen.  
 
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.  
 

 

http://passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/2/Beijing/excursies
http://passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/99/Yangshuo/excursies
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/4/Chengdu

