
 
Voorbeeldreis 

 

Tibet Top Tour 
Dag 

 
Van 

 
Naar Transport Hotels Opmerkingen 

1 Amsterdam Chengdu Int’le Vlucht ……   

2 Chengdu   Rongcheng Aankomst in Chengdu, vrije dag 

3 Chengdu Zhaohua Prive auto Chenjia Inclusief: prive auto tot aan Xiahe, excl. gids. 
Meerprijs gids pp EUR 110,= 

4 Zhaohua Jiuzhaigou Prive auto Wu Que Verbluffend natuurpark met imponerende vergezichten 

5 Jiuzhaigou   Wu Que Wandel langs watervallen en knalblauwe meren 

6 Jiuzhaigou Langmusi Prive auto Langmusi 
Grand  

Mooie route door de bergen en over de granslanden 

7 Langmusi Xiahe Prive auto Tibetan 
Overseas 

Onderweg vele nomandenkampen, yak en schapenkuddes 
en schitterende vergezichten over de graslanden 

8 Xiahe   Tibetan O. Vrije dag 

9 Xiahe     Tibetan O. Vrije dag 

10 Xiahe 
Lanzhou 

Lanzhou 
Lhasa 

Prive auto 
nachttrein 

Hardsleeper Trein # K917:  12:15  12:05+1 dag 

11 Aankomst Lhasa Prive auto Banak Shol  

12  Lhasa   Banak Shol Inclusief: excursie Jokhang, Sera en Dprung, incl entree 

13 Lhasa   Banak Shol Inclusief: excursie Potala en Norbulinka, incl entree 

14  Lhasa Gyantse Prive auto Zhongshan Inclusief: prive auto met chauffeur en engels sprekende 
gids tot aan de grens met Nepal. incl alle wegen-toll Via 
Yamdrok Tso, erg mooie route! 

15 Gyantse   Zhongshan Inclusief: Bezoek Kunbum en Pelkor Chode, incl entree 

16 Gyantse Shigatse Prive auto Gyang Gyan Inclusief: Bezoek Thasilhunpo klooster, incl entree 

17 Shigatse Rumbuk Prive auto Rongbuk Inclusief: Bezoek Mount Everest Base Camp, incl entree  

18 Rumbuk Zhangmu Prive auto Zhangmu   

19 Zhangmu Kathmandu Prive auto Marsyangdi 
mandala 

Inclusief: transfer bij de  grensovergang ( 3 km ) 

20 Kathmandu   Marsyangdi 
Mandala 

Vrije dag 

21 Kathmandu Delhi Int’le vlucht --- Late middagvlucht naar Delhi 

22 Delhi Amsterdam Int’le vlucht ---  

 
De prijs voor het totale landarrangement is € 3.023,= // CNY 23.254,= per persoon, op basis van twee personen. 
 
De prijs in Euro wordt bepaald aan de hand van dagkoers van de Chinese Yuan op de dag van de boeking. 
 
 
NOOT: Bij bovenstaand landarrangement zijn alle transfers van en naar plaatsen van aankomst en bestemming 
inbegrepen. Je hebt altijd een lokaal engelssprekend aanspreekpunt. 
 

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF: 

 Hotelovernachtingen op basis van 2 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. Je wordt opgehaald en weggebracht door onze lokale vertegenwoordiger.  

 Privé auto van Lhasa naar grens Nepal met chauffeur en Engelssprekende gids. Prive auto met chauffeur 
van Grens Nepal/Tibet naar Kathmandu 

 prive auto met chauffeur van Chengdu naar Xiahe/Lanzhou 

 Benodigde permits voor Tibet. 

 Entrees voor de kloosters en bezienswaardigheden op de route Lhasa - grens Nepal, alsmede toll op deze 
weg ter waarde van ongeveer EUR 105,= pp 

 
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. 
 

De hoogteopbouw van deze reis is ideaal. Je begint op 1500 meter in Jiuzhaigou en daarna ben je 4 dagen tussen 
de 2500 en 3000m. Een prima acclimatisatie aan de hoogte, voordat je echt de hoogte ingaat. Je neemt 
vervolgens de trein naar Lhasa (3650 m)  en daarna slaap je tijdens de jeeptour naar Kathmandu op  3950 m, 
3900 en 4440m ( Mnt Everest basecamp ) 

 
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 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.  
 
 


