
Langs de Oevers van de Yangtze 

15-daagse privé reis 

 

China, het land van de grote contrasten en de 

overtreffende trap. Het land is groot, 

overrompelend en heeft een ongekend rijke 

cultuur en uiterst afwisselende natuur.  

De uitdaging ligt erin om de grote drukte te 

ontlopen want de Chinezen reizen zelf ook veel. 

Deze rondreis leidt langs enkele unieke 

natuurfenomenen en culturele hoogtepunten. 

Bejing, de Muur en Xian moet je nu eenmaal 

gezien hebben. Daarnaast staat een cruise over 

de Yangtze op het programma en een bezoek 

aan de zinderende metropoolstad Shanghai.  

De geplande overnachtingen zijn zoals altijd in 

bijzondere hotels en er staan dagelijks mooie 

uitstapjes met een privé gids op het programma. 

 
BESTEMMING: CHINA 



Dag 1   Aankomst in Beijing 

Dag 2   Beijing 

Dag 3   Beijing 

Dag 4   per nachttrein naar Xi’an 

Dag 5   Xi’an, bezoek Terra Cotta Warriors 

Dag 6   Xi’an – Chongqing – Yangtze cruise 

Dag 7   Yangtze cruise 

Dag 8   Yangtze cruise 

Dag 9   Yangtze cruise – Yichang - Shanghai 

Dag 10  Shanghai 

Dag 11  Shanghai 

Dag 12  Shanghai - Guilin 

Dag 13  Guilin 

Dag 14  Guilin - Yangshuo 

Dag 15  Yangshuo – Guilin, vertrek Guilin 

KORTE ROUTEBESCHRIJVING 



Dag 1, 2 en 3  Beijng 
Aankomst in Beijing en transfer naar het hotel. Drie dagen staan gereserveerd om de 
bezienswaardigheden in de Chinese hoofdstad te bezoeken. Er valt meer dan genoeg te bekijken 
zoals De Poort van de Hemelse Vrede en het Zomerpaleis, een enorm complex bestaande uit 
tempels en paviljoenen.  Uiteraard staat er ook een bezoek aan de legendarische Grote Muur op het 
programma, één van de grote wonderen uit de Wereldgeschiedenis.  
  
Dag 4   Beijing - Xi’an 
In de ochtend een bezoek aan de Verboden Stad, volgens Chinezen de meest indrukwekkende 
attractie van Beijing. Het enorme paleis heeft duizend gebouwen en bijna tienduizend kamers.  
In de avond per nachttrein naar Xi’an.  
  
Dag 5   Xi’an 
Aankomst in Xi’an, dat wordt omgeven door een 13km lange stadsmuur, een van de langste 
verdedigingswerken in de wereld. Het was ooit de hoofdstad van China en is het oostelijke 
eindpunt van de Zijderoute. Iets buiten de stad bevindt zich het Qin Terracotta Leger, met meer dan 
9000 levensgrote unieke beelden van soldaten, paarden en koetsen. Hierna heeft u de mogelijkheid 
om Xi’an per fiets te ontdekken. Ook de Arabische markt is de moeite van een bezoekje waard. 
  
Dag 6    Xi’an – Chongqing – Yangtze cruise 
Onderweg naar het vliegveld van Xi’an een bezoek aan het graf van keizer Jing. Hierna volgt een 
binnenlandse vlucht naar Chongqing en stapt u vervolgens aan boord van het Yangtze cruiseschip.  
 
Dag 7 en 8  Yangtze cruise 
De komende twee dagen maakt u een cruise over de Yangtze Kiang rivier, de langste rivier in China. 
De cruise beweegt zich door een imposant landschap met spectaculaire kloven. Onderweg worden 
er verschillende stops gemaakt, zoals bij de beroemde Three Gorges kloof en het prachtige 
Huangting  klooster.  
  
Dag 9    Yangtze cruise – Yichang - Shanghai 
Vandaag komt u in Yichang aan waar u weer van boord gaat en waar het transfer klaarstaat naar 
het vliegveld voor de binnenlandse vlucht naar Shanghai.  
 
 
 

DAG--‐TOT--‐DAG REISSCHEMA 



Dag 10 en 11   Shanghai 
Shanghai, de grootste stad van China, is een zinderende metropool met een adembenemende 
skyline. De “big apple” van Azië is de stad van de overtreffende trap met de Bund en zijn koloniale 
gebouwen als favoriete plek. De Franse wijk is hip en trendy en het traditionele Shanghai is terug te 
vinden in de klassieke Chinese tuinen en de bazaar. Er is voldoende te zien in de stad zoals het 
indrukwekkende Nationale Museum waar zich praktische alle Chinese kunstschatten bevinden. 
Het is ook een goede uitvalsbasis voor uitstapjes naar de omgeving. Zoals een dagtrip per trein 
naar de tuinenstad Suzhou UNESCO) of de waterstadjes rond Shanghai.  
 
Dag 12    Shanghai - Guilin  
Vliegreis naar Guilin en transfer naar het hotel. De provinciestad in het zuiden van China is 
beroemd vanwege het prachtige mystieke landschap van de Li-rivier. De dalen en rivieren tussen 
de bergen herbergen oude dorpen in vergane glorie. Waterbuffels stampen de rode modder en 
kolonies eenden zoeken naar slakken en kroos tussen de halmen. 
  
Dag 13    Guilin  
Ten noorden van Guilin, in de Longshen regio, bevinden zich de rijstterrassen van Longji, één van 
de mooiste rijstterrassen van China. In de omgeving kunt u prachtige wandelingen maken en 
authentieke dopjes bezoeken zoals Zhongliu en Tiantouzhai.  
  
Dag 14    Guilin  - Yangshuo 
Een vier uur durende boottocht over de Li-rivier leidt naar het plaatsje Yangshuo. Het landschap 
onderweg is werkelijk schitterend: bergen rijzen uit het niets op tussen de rijstvelden en 
weerspiegelen zich in het water. Yangshuo ligt midden in een landschap van mistige rijstvelden, 
rivieren en steile pieken, bekend van Chinese prenten. U kunt vandaag zelf of met een gids deze 
prachtige omgeving te voet of per fiets gaan ontdekken. 
  
Dag 15    Yangshuo - Guilin   
Transfer naar de luchthaven van Guilin en terugvlucht via Shanghai naar Amsterdam 
  


