Fascinerende rondreis langs China’s mooiste parels/17 dagen
Vrijdag 18 oktober t/m zondag 3 november 2019
Dag 1 vertrek Amsterdam (met rechtstreekse KLM-avondvlucht)
Dag 2 aankomst Chengdu
U wordt opgehaald van de luchthaven en naar uw hotel in
de stad gebracht. De rest van de dag heeft u ter vrije
besteding.
Chengdu, een moderne metropool met glimmende
winkelcentra, neonverlichte wolkenkrabbers en brede
autobanen. Tussen al dit moderne geweld zijn gelukkig
ook nog oude achterafstraatjes bewaard gebleven, vooral langs de Jian Jiang Rivier. Hier
vindt u nog kleine noedeltentjes en theehuizen waar traditionele Sichuan Opera wordt
opgevoerd, en in de ochtend wordt hier op straat soms nog gedanst of Tai Chi beoefend.
In Chengdu zijn verschillende interessante tempels te bezoeken, zoals het taoïstische
Qingyang Gong Klooster, waar Laozi onsterfelijkheid bereikte. De grootste Boeddhistische
Tempel heet Wenshu Tempel.
U kunt lekker gaan thee leuten in één van de vele theehuizen met bamboestoelen die
Chengdu rijk is. Bijvoorbeeld in het grote Renmin park. De Wenhou Tempel waar de
historische figuur Hertog Wen wordt vereerd, is trouwens een bezoekje waard alsmede de
Jinli food street waar u 's avonds de lekkerste Sichuan gerechten ter wereld kunt eten. Of
wat dacht u van de snoeihete Sichuan Hotpot?
Dag 3 Chengdu/ stadstour met privébus en Engelssprekende gids
U maakt een tour naar o.a. Wenshu tempel, Qingvang Gong tempel, Kuan & Zhai Alley,
Jinli Street in Chengdu. Maaltijden & entreegelden zijn niet inbegrepen.
Dag 4 Chengdu – sneltrein Chongqing – inchecken op 5* cruiseboot
In de loop van de middag transfer naar het treinstation en neemt u de 1e klas trein naar de
stad Chongqing, bij velen onbekend, maar u bent wel in één van 's werelds grootste steden.
Transfer naar de cruiseboot. 's Avonds rond 19.00 kunt u aan boord van de cruiseboot en u
slaapt hier de eerste nacht in een standaard balkonhut.
Dag 5 Yangtze cruise (vertrek Chongqing)
's Ochtends rond een uur of acht vertrekt de boot,
terwijl u geniet van het ontbijt. Na het ontbijt is er een
introductie van wat u allemaal op de boot kunt doen en
wat u onderweg kunt bezoeken.

Dag 5 (vervolg)
Ook krijgt u meer uitgelegd over de Drie Kloven Dam. Excursie naar Shibaozhai met de
indrukwekkende houten pagode: The Pearl of the Yangtze. Optionele excursie Fengdu’s
Ghost City. 's Avonds een welkomstdiner met de kapitein en vervolgens is er een Chinees
entertainment programma.
Dag 6 Yangtze cruise
Liefhebbers kunnen 's ochtends vroeg opstaan om deel te
nemen aan Tai Chi oefeningen. Ook kunt u deelnemen
aan een optionele excursie naar White Emperor City. Na
het ontbijt vaart u door de Qutang Kloof en vervolgens
door de Wu Kloof.
's Middags maakt u een excursie naar de Goddess Stream en eind van de middag vaart u
door de Xiling Kloof. 's Avonds is er een afscheidsdiner, gevolgd door wederom een
Chinees entertainment programma. 's Nachts vaart u door de sluizen van de Drie Kloven
Dam.
Dag 7 aankomst Yichang
's Ochtends bent u aangekomen in Yichang. U maakt nog een excursie naar de Drie Kloven
Dam en vervolgens neemt u afscheid van de crew en gaat van boord voor de transfer naar
het hotel.
Dag 8 Yichang – Zhangjiajie
’s Middags transfer naar het treinstation. Per 1e klas trein reist u vandaag verder naar
Zhangjaijie. Zhangjiajie is de toegangspoort voor het Wulingyuan nationaal park. U wordt
hier opgehaald van het station en rijdt naar het hotel.
Dag 9 Zhangjiajie /excursie Tianzi Mountains met privébus en Engelssprekende gids
U maakt een excursie naar het park Tianzi Mountains met
misschien wel de mooiste uitzichten en eest spectaculaire
pieken van het park. Het wordt tegenwoordig ook wel
Avatar mountain genoemd omdat het landschap van de
film 'Avatar' hier opgenomen is.
In tegenstelling tot gisteren kunt u vandaag de grootste drukte niet vermijden door een
ander pad te kiezen maar het uitzicht op dit unieke landschap maakt een hoop goed! Om
hier te komen kunt u heen en terug de lift nemen maar u kunt er ook voor kiezen om naar
boven te lopen om zo de lange wachttijd in de ochtend voor de lift te omzeilen. Een pittige
maar mooie wandeling van 1,5 à 2 uur over een goed pad met enkel traptreden.

Dag 10 Zhangjiajie /excursie Glazen Brug en Grand Canyon met privébus en
Engelssprekende gids
Eind 2016 is in Zhangjiajie, de stad bij Wulingyuan
Nationaal Park, de grootste glazen brug ter wereld
geopend. Heeft u last van hoogtevrees dan kunt u zich een
bezoek aan deze brug beter besparen.

Maar voor iedereen die wel houdt van een beetje adrenaline is het zeker een aanrader om
Wulingyuan te combineren met een bezoek aan dit glazen bouwwerk. Het indrukwekkende
kunstwerk is 430 meter lang en hangt op 300 meter boven de grond tussen twee
bergtoppen in de provincie Hunan. Vanaf de brug kunt u genieten van het adembenemende
uitzicht van het ruige, schilderachtige landschap van Zhangjiajie. De brug ligt op ongeveer
anderhalf uur rijden van de ingang van Wulingyuan Nationaal Park.
Transfer en entreegelden inbegrepen.
Dag 11 Zhangjiajie – Ping’an
Transfer naar het treinstation. Per 1e klas trein reist u
vandaag naar Changsha, transfer naar ander treinstation
Changsha, 1e klas trein naar Guilin en transfer naar het
dorpje Ping’an en de Longji rijstterrassen. Deze terrassen
behoren tot de meest indrukwekkende van Azië.
Hoewel de rijstterrassen bij Yuanyang in zuidoost Yunnan een groter gebied bestrijken, zijn
deze minstens zo spectaculair. De terrassen werden eeuwen geleden aangelegd door de
Zhuang en Yao bevolking die zich hier vestigden. Inclusief entreegeld Ping’an.
De auto kan niet helemaal tot aan het hotel komen. Vanaf de weg maakt u een klim naar
boven over stenen trappetjes tussen de terrassen door naar het hotel. Dorpsbewoners
helpen tegen een kleine vergoeding om de bagage naar boven te dragen.
Dag 12 Ping’an - Yangshuo /avond: lichtshow op Li rivier
In de loop van de dag transfer naar Yangshuo. Yangshuo
is de laatste jaren een trekpleister geworden voor reizigers
die willen genieten van de natuur, terrasjes en lekker eten.
U kunt ook naar de souvenirmarkt. Er is volop de ruimte
om op uw eigen manier te genieten van dit prachtige
landschap. U kunt er heerlijk wandelen, fietsen, varen en
zwemmen.
’s Avonds bezoekt u de dans- en lichtshow op de Li River. Het initiatief van deze
succesvolle show kwam van de beroemde filmregisseur Zhang Yimou. Ondertussen is het
een memorabele show geworden die bijna het hele jaar door dagelijks wordt opgevoerd
door maar liefst honderd medewerkers. De show is verbluffend spectaculair; tegen de
schemerige achtergrond van de grillige bergpieken drijven op de rivier honderden lichtjes en

Dag 12 (vervolg)
bootjes rondom een platform waar de dansers hun kunsten vertonen. Inclusief entreekaartjes en transfers van en naar uw hotel.

Dag 13 Yangshuo /winkelen en boottocht
In de ochtend kunt u op eigen gelegenheid gaan winkelen in het centrum van Yangshuo.
In het begin van de middag wordt u met de auto naar het
dorpje Xingping gebracht. Hier heeft u even de tijd om
door het dorpje te wandelen voordat u op de boot stapt
voor een tochtje over de Li River, aan alle kanten
omringd door het betoverende karstgebergte. De tocht
duurt ongeveer een uurtje voordat u weer aanlegt in
Xingping op zoek naar een traditionele visser met de
aalscholvers.
De visser heeft de aalscholvers zo getraind dat die vissen opduiken met hun snavel en
afgeven aan de visser. Ze kunnen de vis niet doorslikken omdat ze een touwtje om hun nek
hebben dat het doorslikken belemmert. Met de auto wordt u weer teruggebracht naar uw
hotel in Yangshuo.
Dag 14 Yangshuo – Guilin - trein Hangzhou
Per privétransfer gaat u naar het treinstation van Guilin
voor de 1e klas dagtrein naar Hangzhou, transfer naar
hotel.
De grote aantrekkingskracht van Hangzhou bij uitstek is
het West Lake (Xi Hu), dat middenin de stad ligt,
uitgestrekt en romantisch en omgeven door liefelijke
groene heuvels. Het geeft de toch behoorlijk drukke stad
een omlijsting van rust en u kunt deze dag eindigen met
een optionele mooie boottocht over dit beroemde meer.
Dag 15 Hangzhou /stadstour in Hangzhou incl. West Lake met privébus en
Engelssprekende gids
U begint deze dag met een bezoek aan de prachtig gerestaureerde Lingyin tempel. Deze
tempel dateert oorspronkelijk uit 326 AD maar is vanaf die tijd verschillende keren
vernietigd en weer opgebouwd. Waar u nu voor komt is onder andere de kalligrafie van de
keizer Kangxi die deze tempel graag bezocht maar vooral voor de prachtige tempels. In

Dag 15 (vervolg)
totaal staan er drie op het groene heuvelachtige terrein.
Een mooi voorbeeld van de Chinese vorm van de Maitreya, de lachende Boeddha, is onder
meer uitgehouwen in de rotsen aan een flank van de Lingyin Tempel. Deze sculpturen
dateren uit de Zuidelijke Song dynastie, een tijd waarin de kunst en cultuur van China
floreerde en Hangzhou even de hoofdstad was van China.
Het hoge houten beeld van Siddharta Gautama, de
historische Boeddha, in de belangrijkste hal is een mooi
stukje ambachtswerk in opdracht van Zhou Enlai in
1956. Hij was degene die deze tempel dan ook heeft
behoed voor de allesvernietigende mokerslagen tijdens
de Culturele Revolutie. Achter de pagode van de zes
harmonieën kunt u ronddwalen door de terrassen die
bezaaid zijn met mooie sculpturen, klokken en schrijnen.
De moeite waard!
Hangzhou is bekend, beter gezegd: beroemd, om de bijzondere theesoort, de Longjing thee
(drakenbron thee). Wie ook maar even buiten de bebouwing terecht komt kan niet om de
theeplantages heen. Geproefd en gekocht kan worden in Mejiawu theedorp. In de directe
omgeving kan ook worden gewandeld.
Dag 16 Hangzhou/stadstour omgeving Hangzhou, privébus en Engelssprekende gids
Vandaag maakt u een tour in de omgeving van Hangzhou. U bezoekt onder andere
Wuzhen, een van de best bewaarde waterdorpen van de Yangtze Delta.
Het dorpje staat vooral bekend om zijn straatjes met
traditionele huizen, bruggen en kanaaltjes. De inwoners
leven op traditionele wijze en het vervoer gaat veelal via
het water. Houd er rekening mee dat deze waterdorpen
immens populair zijn onder Chinese toeristen en dat hier
veel bussen massaal naartoe reizen.
Dag 17 Hangzhou – transfer naar luchthaven, vertrek ’s middags en aankomst begin
avond Amsterdam (met rechtstreekse KLM-vlucht)
Vluchten
KLM KL891
Vertrek:
18 oktober 21:00 Amsterdam
Aankomst: 19 oktober 12:50 Chengdu
Reisduur: 9 Hour(s) 50 Minutes
KLM KL882
Vertrek:
03 november 13:10 Hangzhou
Aankomst: 03 november 18:20 Amsterdam
Reisduur: 12 Hour(s) 10 Minutes

Reissom per persoon:
Leden 3.220 euro en niet leden 3.330 euro op basis van een 2persoonskamer
Prijzen en programma zijn onder voorbehoud van wijzigingen en
beschikbaarheid.
Inclusief
-

Rechtstreekse KLM vluchten vanaf Amsterdam
Alle accommodaties, 5* cruise en 3/4* hotels
Alle ontbijten in de hotels, volpension tijdens de cruise
Alle treinen o.b.v. eersteklas (mits beschikbaar)
Alle excursies volgens het programma
Alle transfers volgens het programma

Exclusief
-

1- persoonstoeslag voor hele rondreis 1.200 euro
Entreegelden tenzij expliciet vermeld in het programma
Overige niet genoemde maaltijden
Visumkosten 126,55 euro per persoon plus eventuele kosten voor
een Visumdienst
Fooien
Reis-en annuleringsverzekering (kan The Travel Club regelen)

Aanmelden voor 5 maart 2019:
Shiuw Han 076-5649855 (na 19.00 uur)
Alice Ma 031-7417716 of 06-37440402

Of e-mail naar: evenementen@huayixieshanghui.nl o.v.v. ‘China 2019’
Na aanmelding ontvangt u verdere informatie van reisbureau The Travel
Club, Eveline Achterberg over o.a. de wijze van betaling. U kunt haar ook
benaderen voor inhoudelijke vragen over de reis: eveline@thetravelclub.nl of
06-12964092

