
Chinareis 2019 Strabrecht College 

 
Voorbereiding: 

 Verzekering  reisverzekering & ziektekostenverzekering 

 Medisch paspoort  papieren, pasjes & Engelstalige versie van de Polis (opvragen bij verzekering) 

 Bankpasje (wereld) 

 Paspoort met visum 

 Koffers inpakken  

 Tip! Leg in je koffer een blad met je naam, adres en paspoortnummer en maak hier een foto 

van. Maak ook een foto van je dichte koffer en sla beide foto’s op op je telefoon. Sluit je 

koffer eventueel af met een slotje 

 1 koffer van maximaal 20 kg 

- Kledingadvies: 

o Beijing: ochtend meestal aan de frisse kant, ’s middags meestal 

aangename temperatuur (20°C) 

o Xi’an: meestal warm (25°C – 30°C) 

o Shanghai: aangename temperatuur (25°C) 

 1 stuk handbagage van maximaal 5 kg (20×40×55 cm) 

- Paspoort 

- Leeg flesje (om achter de douane te vullen met water) 

- Eventueel iets te eten 

- Leesvoer 

- Notitieboekje, schrijfgerei 

- Telefoon 

- Fototoestel 

- Desinfecterende handgel 

- Tandenborstel, tandpasta 

- Programmaboekje 

- Let op!  

o Geen scherpe voorwerpen als nagelvijl of schaartje. 

o Vloeistoffen en gels in verpakkingen van maximaal 100 ml, samen 

verpakt in één hersluitbare, doorzichtige plastic zak, Maximaal 1 liter 

o Twijfel je of je iets mee mag nemen in het vliegtuig, kijk dan op de site 

van de douane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 13 April: 

 

8:15 Verzamelen Strabrecht College met één koffer en één stuk handbagage.  

 Voor Instappen controle van paspoorten!!! 

 

8:30 Vertrek bus vanaf Strabrecht College naar Zaventem. 

 

10:30 Aankomst Luchthaven Brussel  

Koffers uit de bus en inchecken, blijf bij elkaar. Moet je naar de wc, melden bij 

budybegeleider. 

 

12:30 Door de douane heen, nog circa drie kwartier vrije tijd. 

 

13:15 Boarden 

 

13:40 Vertrek vliegtuig  Vlucht HU492 van Brussel naar Beijing. 

 

 

Zondag 14 April: 

 

05:15 Aankomst Beijing (lokale tijd) 

Naar de douane en je koffer ophalen, dan is het wachten totdat iedereen erdoor is. Er 

wordt met een webcam nog een foto van je gemaakt. Tijdens het wachten vooral 

rustig blijven, geen overdreven gedrag en niet opvallen 

 

07:00 Allemaal door de douane en nu met de bus naar het Plein van de Hemelse Vrede 

 

08:00 Aankomst Plein van de Hemelse Vrede, onze reis door China begint nu echt, terwijl het in 

Nederland pas 2 uur ’s nachts is. 

 

Nachttrein: 

16 op 17 April Beijing – Xi’an 

18 op 19 April Xi’an – Nanjing 

 

- Neem een lakenzak of dekbedovertrek mee waar je in kan gaan liggen, neem ook een 

kussensloop mee. Er zijn dekens aanwezig in de trein, om 22:00 gaat het licht uit. 

- Neem iets te eten en te drinken mee. In de trein is er meestal warm water te tappen voor 

noedels of thee, flesjes drinkwater kopen we voldoende in China. 

- Vergeet je slippers niet voor als je ‘s nachts in de trein of het hotel naar de wc moet. 

- Neem ook een boek of iets met muziek mee in de trein. 

 

22 April Bezoek aan Shaoxing Jianhu High School 

 

Neem een presentje mee voor je gastgezin, het hoeft niet groot te zijn, maar wel typisch Nederlands. 

Misschien is het ook leuk om een blijvende herinnering voor je leeftijdsgenoot mee te nemen. 

 

Zakgeld 

 

Tijdens de reis zullen we vele bezienswaardigheden bezoeken, met vaak de mogelijkheid om souvenirs te 

kopen. Denk hierbij onder anderen aan zijde, pentekeningen, terracottabeeldjes en thee. Voorgaande jaren 

is er door de leerlingen gemiddeld €100,- tot €150,- uitgegeven aan souvenirs, cadeautjes en eten & 

drinken (snoepgoed, water e.d.) buiten de warme maaltijden om. Handig om te weten: Yuan 100 ≈ €13,15. 

 

 

 

 



Medisch 

 

Het wordt aangeraden om de volgende middelen mee te nemen naar China: 

- ORS 

- Diarreeremmers 

- Paracetamol 

- Pleisters en verband 

- Betadinezalf 

- Een digitale thermometer 

- DEET 

- Verzachtende zalf na insectenbeten 

- Desinfecterende gel 

- Eventuele eigen medicatie 

(Zorg voor een Engelse vertaling van de bijsluiter en een Engelstalig medicijnpaspoort voor 

als ze moeilijk doen bij de douane of als je je medicijnen kwijtraakt) 

 

Andere zaken die handig zijn om mee te nemen: 

- Vaccinatieboekje 

- Zorgpas 

- Een Engelstalige brief van je zorgverzekeraar dat je verzekerd bent. 

 


