
 
Voorbeeldreis 

 

High Speed Train-ing from Beijing 
 

Dag 
 

Van  Naar Transport Hotels Opmerkingen 

1 Amsterdam Beijing Int’le 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/Simatai. incl : gids, excl lunch, entrees 
OPTIE: Kungfu show (avond) pp € 60,= incl transfers 

5 Beijing   Huaqiao Vrije dag 
OPTIE: fietstocht met NL gids door de hutongs pp EUR 
45,= ( halve dag ).  

6 Beijing Pingyao  HS dagtrein Dejuyuan Trein # D2001: 07:58  12:09 ( tweede klas ) 

7 Pingyao   Dejuyuan Vrije dag.   

8 Pingyao Xian HS dagtrein Qixian OPTIE: prive auto met chauffeur voor bezoek 
Mianshan prijs pp EUR 130,- excl entrees en gids 
Trein # D2529: 20:00  22:40 ( tweede klas ) 

9 Xian   Qixian Inclusief: Terracotta Leger per prive auto, excl gids 
en entree 

10 Xian  
Changsha 

Changsha 
Ziquejie 

HS dagtrein 
Prive auto 

Wen Quan Du 
Jia Cun 

Trein # G98:  09:53  15:09 ( tweede klas ) 
Inclusief: prive auto met chauffeur en gids 
Rijstterrassen die complete bergen beslaan 

11 Ziquejie Hongjiang Prive auto Homestay  Wandel door de vreemde danxia bergen in Wafoshan 

12 Hongjiang Pingricun Prive auto guesthouse Struin door de sfeervolle Dongdorpen onderweg 

13 Pingricun Yangshuo Prive auto Outside Inn Via Daxu aan de Li rivier naar Yangshuo 

14 Yangshuo   Outside Inn Inclusief: prive boottocht over Li rivier, je vaart over 
het mooiste stuk in ongeveer 2 uur 

15 Yangshuo   Outside Inn Vrije dag 
OPTIE: Sound and Light show pp € 39,= incl transfers 

16 Yangshuo  
Guilin  
Guangzhou 

Guilin 
Guangzhou 
Hongkong 

Prive auto 
HS dagtrein 

Boot 

Metropark 
Kowloon 

HS Trein # G2901:  11:15  13:55 incl. transfer pier 
Ferry: 15:20  17:20 ( geen transfer bij aankomst in 
Hongkong) 

17 Hongkong   Metropark  K. Vrije dag 

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

 
 
De prijs voor dit landarrangement is  CNY 13.225,= //  EUR 1.825,= 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. Gebruikte koers 0,138 
 
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, wat zeer eenvoudig zelf te doen is 
 
‘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 (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, m.u.v. Honkong 

 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  

 transfers in Hongkong 
 

 
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 
 
 
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

