
 
 

Voorbeeldreis  
 

Ontdek de Geheimen van Guizhou 
 

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 

3 Beijing   Huaqiao  Inclusief: groepsexcursie Grote Muur Jinshanling  incl : 
gids, lunchbox, 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 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 Xi’an 

  

Qixian Aankomst om 08:31 
Inclusief: privé excursie Terracotta Leger. 
Incl: privé vervoer, Excl: gid en entree 

7 Xi’an  
Guiyang  

Guiyang 
Langdi 

HS trein 
Prive auto 

3 uur 

Langdi Hotel 
nr 1 

HS Trein # D1701:  08:13  15:39 
Inclusief:  prive auto met chauffeur en gids tot 
Yangshuo. excl alle entrees onderweg. Long Skirt Miao 
dorp, mooie wandeling langs de rivier mogelijk. 

8 Langde Rongjiang/ 
Tingdong 

Prive auto 
3 uur 

Dongxian Via Shaqiao, dorpje waar op traditionele wijze papier 
gemaakt wordt. Regio Tingdong vaak mooie markten 

9 Rongjiang Jiabang Prive auto 
3 uur 

Wan Long 
Zhuang 

Mooie rit door de bergen langs vele Miao dorpen als 
Miaopeng waar Indigo gemaakt wordt 

10 Jiabang   Wan Long 
Zhuang 

Maak een wandeling over de rijstterrassen met de gids 
Langs Miao en Zhuang dorpen 

11 Jiabang Basha Prive auto 
3 uur 

Qingnian Bijzonder Miao dorp waar de mannen nog mogen jagen 

12 Basha Huanggang Prive auto 
1 uur 

The Barn Bezoek onderweg bijzondere dongdorpen, Baba 
Huanggang, Xiaohuang 

13 Huangguang Yangshuo Prive auto 
4 uur 

Outside Inn Evt bezoek Yintan of Sanjiang 

14 Yangshuo   Outside 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  

15 Yangshuo   Outside Inn Vrije dag.  
OPTIE: boottocht Li Rivier Xingping-Halfway Point 
OPTIE: Sound and Light Show, pp EUR 39,= 

16 Yangshuo  
Guilin  
 

Guilin 
Shanghai 

Prive auto 
Nachttrein 

Hardsleeper  Trein # T78:  15:50  10:18+1 dag 
OPTIE: HS trein # 11:4521:15 +hotel Shanghai EUR 95 
OPTIE: vlucht (2 uur) + hotel Shanghai pp EUR  150,=   

17 Shanghai   Bund 
Riverside 

Vrije dag 

18 Shanghai Amsterdam Int’le vlucht --- Excl. transfer bij vertrek naar airport 

 
De prijs voor dit landarrangement is CNY 16.401,= //  EUR 2.082,=  per persoon op basis van 2 personen. 
 
Met meer dan 2 personen deze reis doen? 

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


Prijzen zijn ook afhankelijk van het aantal deelnemers aan een reis. Over het algemeen wordt een reis goedkoper 
naarmate je met meer deelnemers bent. Een gezin / groep bestaand uit 4 personen kost deze voorbeeldreisreis 
pp CNY 12.602,= // EUR 1.600,= 
 
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  0,127 
 
 
NOOT: Bij aankomst en vertrek word je opgehaald en weggebracht (= transfers) door onze lokale vertegenwoordiger.  
Je hebt dus altijd een lokaal (Engelssprekend) aanspreekpunt, m.u.v Hongkong 
 
‘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, 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  

 transfers in Hongkong 
 

 

 

Zin in een feestje ? 
In deze regio van Guizhou worden vele festivals gehouden, vooral rondom Kaili ( nabij Langdi ) zijn soms 
prachtige festivals als Sister’s Meal ( meestal in april/mei). Dergelijke festivals zijn elk jaar op een andere datum 
ivm de maanstand. Indien interesse hierin neem op tijd contact met ons op. 
 
 
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 uitgebreid met bijv. tussen Beijing en Xian een stop in Pingyao en of Luoyang. Andere 
ideeen die goed op de route liggen zijn Chengdu en als je meer natuur in de reis wil dan zou je  bijv. Maolan 
nature reserve park en of  Langshan met zijn vreemd gevormde Danxia bergen kunnen toevoegen 
 
De reis eindigen in Hongkong kan uiteraard ook. 
 
De reis verder aanpassen aan je wensen is ook 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. 
 
 
 
 

https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/41/Kaili
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/62/Pingyao
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/57/Luoyang
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/4/Chengdu
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/59/Maolan-Nature-reserve
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/59/Maolan-Nature-reserve
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/2/China/47/Langshan


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. 
 


