
 
 

Voorbeeldreis 
 

Ontdek het Andere Tibet 
Dag 

 
Van 
 

Naar Transport Hotels Opmerkingen 

1 Amsterdam Chengdu Int’le vlucht ……  

2 Chengdu   Wenjun 
Mansion 

Vrije dag na aankomst. 

3 Chengdu Taoping 
Qiang 

Prive auto Hotel 160 km/ 2 ¼  uur over een nieuwe weg, uniek dorp met 
kasteelachtige huizen. 

4 Taoping 
Qiang 

Maerkang Prive auto Hotel 186 km/ 4 uur over een nieuwe weg, kleurrijk 
Tibetaans dorp nabij gelegen 

5 Maerkang Sertar Prive auto Hotel 280 km / 7 uur, mooie uitzichten, maar matige weg  Outside Inn 

6 Sertar  Prive auto Hotel Bijzondere plek, enorm kloostercomplex, 3000 
monniken  

7 Sertar Luhuo Prive auto Hotel 155 km / 4 uur, onderweg Drangho Klooster 

8 Luhua Manigango Prive auto Hotel  187 km / 4 uur visiting Dzogchen Klooster and Yilhun 
Latso ( ‘mooiste meer van Tibet’ ) 

9 Manigango  Dege Prive auto Hotel 111 km / 2 ½  uur. Verbluffend berglandschap 
onderweg over de Cho-La pas ( 4600 m. ) bezoek in 
Dege  het beroemde printing ( Choncheng ) Klooster 

10 Dege  Prive auto Hotel bezoek Palpung Klooster and Genqing Klooster met 
groots berglandschap onderweg ( +5800m ). 

11 Dege Ganzi Prive auto hotel 200 km /  4 ½ uur, bezoek o.a. Ganzi Klooster,  een 
zeer belangrijk klooster voor de Tibetans 
Ganzi zelf heeft een leuke markt 

12 Ganzi Tagong Prive auto Hotel 270 km / 6,5, erg mooi tocht over de graslanden met 
nomaden en hun kuddes yaks en schapen.  

13 Tagong  Prive auto Hotel Sfeervol en relaxt kloosterstadje in mooie omgeving 

14 Tagong Kangding Prive auto Hotel 112 km / 3 uur. Onderweg zicht op Minya Konka ( 7556 
m ) vanaf de pas. 

15 Kangding Chengdu Prive auto Wenjun 
Mansion  

327 km / 6 uur, grotendeels snelweg 

16 Chengdu Amsterdam Int’le vlucht   

 
De prijs voor het totale landarrangement is CNY 14.427,= //  EUR 1.990,= per persoon, op basis van 2 personen. 
 
Prijs in euro’s wordt bepaald aan de hand van de dagkoers bij boeking. Gebruikte koers voor bovenstaand 
programma is 0,138 
 
NOOT  
Deze reis gaat door een regio waar wegcondities door bijv. slecht weer, wegwerkzaamheden, aardverschuivingen 
en dergelijke zodanig kunnen verslechteren, dat een langere reistijd niet uit te sluiten is. Tegen een meerprijs is 
een 4 WD prive auto ook mogelijk wat de kans op vertragingen en minder comfortabele autoritten substantieel 
kan verkleinen. Meerprijs is sterk afhankelijk van het seizoen waarin de reis wordt ondernomen en uiteraard op 
te vragen bij ons. 
 
 

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF: 

 Hotelovernachtingen op basis van  tweepersoonskamer. 

 Al het vervoer per binnenlandse vlucht / trein / privé auto zoals vermeld in bovenstaand reisplan.  

 Alle transfers bij aankomst en vertrek van/naar hotel / luchthaven zoals vermeld in bovenstaand reisplan 
zijn inbegrepen. Jullie worden opgehaald en weggebracht door onze lokale vertegenwoordiger 
 

 
PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF: 

 De internationale vluchten. 



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

 Visumkosten. Wij sturen na de boeking de nodige informatie toe met betrekking tot de visa  
 
 
 
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. 
 
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.  
 


