
In geval van nood kun je de docenten bereiken op de volgende nummers: 
Meneer Van den Berg:   +316 55737567 
Meneer Klomp:               +316 16683905 
Meneer Waalen:             +316 23326937 
David Shen:       +316 30029618 
 

Indien geen van de docenten opneemt kan je ook contact opnemen met de 
reisorganisatie: +3140 2369368 
 
Als geen van hen opneemt en het echt niet anders kan, kan je ook contact 
opnemen met de Nederlandse Ambassade in Beijing. Te bereiken op: 
+861085320200 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chinareis 

2019 
 
 
 
 
Dit programmaboekje is van: __________________________ 
 

 



Vluchtgegevens 
 
13/04   8:15   Bus naar Zaventem vanaf Strabrecht College 
 
Heenreis 
We vliegen met Hainan Airlines 
13/04   13:40   Vlucht HU492 Brussel  Beijing  
14/04   05:15   Aankomst Beijing 
 
Terugreis 
26/04   02:05   Vlucht HU7921 Shanghai  Brussel 
            07:30   Aankomst Brussel 
 
 
 

 
 
 

Hotellijst 
Datum Hotel Adres Telefoonnummer 

14/04 - 16/04 Beijing Tonghua 
Jianhui Hotel 

6, Yuqiao Road, 
Guang’anmen, 

Xicheng District, 
Beijing 

010-57916699 

16/04 – 17/04 Nachttrein Beijing  Xi’an  

17/04 – 18/04 Xi’an Zijinshan 
Hotel 

328, Huancheng 
West Road, 

Lianhu District, 
Xi’an 

029-87668888 

18/04 – 19/04 Nachttrein  Xi’an  Nanjing  

19/04 – 20/04 Nanjing Gu’nan 
Du Mingji Hotel 

22-1 
Xuanwumen, 

Xuanwu District, 
Nanjing 

025-83280000 

20/04 – 21/04 Suzhou Nanya 
Hotel 

1, Yangchenghu 
East Road, 
Xiangcheng 

District, Suzhou 

0512-65761688 

21/04 – 22/04 Shaoxing World 
Trade Junting 

Hotel 

1 Dongsheng 
Road, Keqiao 

District, 
Shaoxing City 

0575-85753666 

22/04 – 23/04 Schoolbezoek Bij leerlingen 
thuis 

 

23/04 – 25/04 Shanghai 
Haiyan Hotel 

325 Baoding 
Road, Hongkou 

District, 
Shanghai 

021-35109888 

 



Website 
 
Op de site kunnen jullie nuttige informatie vinden zoals de route die wij 
gaan afleggen en een globale planning. Ook is er een pagina waar je de 
mensen die meegaan op de Chinareis beter kunt leren kennen. Daarnaast 
is er een pagina met belangrijke informatie, zoals telefoonnummers van de 
docenten die meegaan en de Nederlandse ambassade in China. Op deze 
pagina vindt u ook downloads van belangrijke documenten onder anderen  
de route, een informatiebrief voor ouders en het programmaboekje. Tot slot 
is er nog een pagina waar u gedurende de reis dagelijks een verslag van 
ons kan verwachten. Ook willen wij u erop wijzen dat er dit jaar een 
Instagramaccount is gemaakt waar tijdens (en ook in de aanloop naar) de 
Chinareis foto's zullen worden geplaatst 
 
 
 

 
 
 

 
 

Afspraken 
 
De belangrijkste afspraken:   
1. Altijd luisteren naar elkaar, naar de begeleiders en naar de gids.   
2. Bij elkaar blijven.  
3. Op tijd zijn.   
4. Respectvol met elkaar omgaan.   
5. Respecteer inwoners/cultuur.   
  
Overige afspraken:   
• Aanspreekpunt is altijd je buddymentor, wat er ook gebeurt.   
• Als er iets geregeld moet worden, doe je dat niet met elkaar of met de 

gids, maar met ons!! We houden ons aan het programma.   
• Wat doe je als je kwijt bent van de groep? Je blijft waar je bent. Wij 

lopen de route terug om je op te halen.   
• Niemand onttrekt zich aan de groep.   
• Foto’s maken tijdens rondleidingen: doe dit alleen op de momenten dat 

er aangeven wordt dat er tijd voor is.   
• Iedereen doet aan alles mee, geen zin kan niet!   
• Niemand gaat alleen weg, nooit of te nimmer. Je bent altijd minimaal met 

4 personen en alleen met onze toestemming ben je met minder 
personen.   

• Ben je los en vrij, dan moet je altijd bereikbaar zijn. Telefoon aan en 
opgeladen. Check of je ontvangst hebt. Prepaid is lastig of zelfs 
onmogelijk.   

• Telefoongebruik van leerlingen: tijdens activiteiten overdag wordt de 
telefoon niet gebruikt. Momenten waarop de telefoon wel gebruikt mag 
worden zijn: tijdens het maken van foto’s, in de bus en in het hotel. 
Gebruik van oortjes alleen in de bus of in het hotel. In de bus geen 
openbare muziek.  

• Geen alcoholgebruik tijdens de reis. De reis start wanneer we de bus 
instappen op het Strabrecht College.   

• Voor iemand die zich niet aan de afspraken houdt en/of de sfeer nadelig 
beïnvloedt, hebben we het volgende stappenplan:   
 Gesprek aangaan.   
 Ouders bellen.  



De organisatoren 
 
Dit zijn David Shen en Lee Li, de organisatoren van onze reis. Ze komen 
beiden uit Shanghai. Samen hebben ze en bedrijf in Nederland nl. S&L. 
Het bedrijf verzorgt culturele uitwisselingen tussen Nederland en China, 
met name op het gebied van muziek en dans. Meneer Shen heeft in 
verschillende operahuizen opgetreden met zijn trombone. Mevrouw Li heeft 
in het Nanjing operahuis gewerkt. Ze zijn beiden nog steeds erg betrokken 
bij muziek en dans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag 13 – Shanghai – 25/04 
 

1. Tour naar het oude stadsdeel, Xintiandi en Tianzifang 
2. Chinese Thee 
3. Copy market 
4. naar het vliegveld 

 
Tour naar het oude stadsdeel, Xintiandi en Tianzifang: 
Xintandi is een shopping en entertainment district in Shanghai. 
Tianzifang was ook deel van het Franse gedeelte van Shanghai. Nu is het 
een plek met veel winkels en restaurants. 

 

 

 

 

 

 
 
 



Dag 12 – Shanghai – 24/04 
 

 

1. Franse concessie, inclusief Fuxingpark en het huis van 
Zhou En lai 

2. Nanjing Lu 
3. Acrobatiek 
4. Pudong in de nacht 

 
Fuxing park: 
Het Fuxing park ligt in de vroegere Franse concessie van China. Het is een 
tijd het grootste park geweest in Shanghai, met een oppervlakte van 10 
hectare. 

Huis van Zhou Enlai: 
We bezoeken het huis van Zhou Enlai, een Chinees politicus en lange tijd 
premier tijdens het bewind van Mao.  

Nanjing Lu: 
Dit is de belangrijkste winkelstraat in Shanghai. 

 

Programma Chinareis 
 
Onze reis naar China zal 14 dagen duren, 2 reisdagen (dag 1 en dag 14) 
en 12 dagen in China (dag 2 tot en met dag 13).  
 
In deze 12 dagen reizen we van Beijing naar Xi’an, en van Xi’an via 
Nanjing, Suzhou & Shaoxing naar Shanghai. 
 
De reis naar China zal plaatsvinden via vliegtuig, in China zullen we ons 
voornamelijk verplaatsen met een bus, ook zullen we twee keer met een 
nachttrein reizen. 
 
De rondreis begint in Beijing en eindigt in Shanghai, waar we een vliegtuig 
terug nemen naar Brussel. 
 
 
 
 

 
 
 



Dag 2 – Beijing – 14/04 
 

1. Mausoleum Mao 
2. Verboden stad 
3. Hutong tour 

 
Mausoleum Mao: 
Het Mausoleum van Mao Zedong werd gebouwd net na de dood van Mao 
Zedong. Het is de rustplaats van zijn lichaam. Nu is het een erg bekende 
bezienswaardigheid in Beijing in het midden van Tiananmen Square. 
 
Verboden stad: 
De Verboden Stad is in 1411 gebouwd als keizerlijk paleis. Het enorme 
complex is bijna 500 jaar het centrum van macht geweest in China. In 1925 
werd de stad voor publiek geopend als museum. Twee van de vele 
belangrijke bezienswaardigheden hier zijn De Poort van de Hemelse Vrede 
en de Hal van de Opperste Vrede. 

 
Hutong Tour: 
We krijgen een rondleiding door een hutong in Beijing. Dit is een 
traditionele woonwijk in China. In deze hutongs wonen de meeste inwoners 
nog in oude, traditionele Chinese huizen. 

 
 
 

 

Dag 9 – Suzhou – 21/04 
 

1. Bezoek aan zijdefabriek 
2. Voetmassage 

 
 
 

 
 

Dag 10 – Shaoxing – 22/04 
 

1. Bezoek aan Shaoxing Jianhu High School 
2. Overnachting bij gastgezinnen 

 
Bezoek aan Shaoxing Jianhu High School: 
We bezoeken de school die in de zomer van 2018 bij ons op bezoek is 
gekomen. 

Overnachting bij gastgezinnen: 
Net als de kinderen die bij ons op bezoek zijn gekomen, gaan wij ook 
slapen bij een gastgezin. In tweetallen krijg je een gezin waar je de nacht 
doorbrengt. 

 
Dag 11 – Shanghai – 23/04 

 
1. Einde schoolbezoek 
2. Oriental Pearl tower 
3. Pudong in de nacht 

 
Oriental Pearl Tower: 
We bezoeken een van de  hoogste torens in China: De Oriental Pearl 
Tower 



Dag 8 – Nanjing – 20/04 
 

1. Tempel van Confucius 
2. Transfer naar Suzhou 
3. overnachten in Suzhou 

 
Tempel van Confucius: 
Deze tempel is gebouwd om de wijze Confucius te eren. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dag 3 – Beijing – 15/04 
 

1. Chinese muur 
2. Heilige weg gevolgd door tombe 

 
Chinese muur: 
De Chinese Muur is een 6000 kilometer lange muur, gebouwd als 
verdedigingslinie tegen andere volkeren. Nu is het een van de bekendste 
bezienswaardigheden op de wereld. Het is zelfs één van de zeven 
wereldwonderen.  

Heilige weg: 
De Heilige Weg is een zeven kilometer lange weg die leidt naar de 
Changling tombe. Op deze weg staan een heleboel fascinerende dingen 
zoals beelden van Chinese generaals, poorten en beelden van 
verschillende dieren.  

Ming Tombes:  
De Ming tombes zijn een verzameling van dertien mausolea, gebouwd 
door de keizers van de Ming-dynastie. Van de zestien Ming-keizers liggen 
er hier dertien begraven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dag 4 – Beijing – 16/04 
 

1. Tempel van de hemel 
2. Olympisch park 
3. Nachttrein 

 
Tempel van de Hemel: 
Hier leidden de Ming-keizers een rituele ceremonie, waarbij ze offers 
brachten aan de goden, in ruil voor een goede oogst. Het is een erg grote, 
indrukwekkende tempel en wederom een erg bekende 
bezienswaardigheid.  

Olympisch Park: 
Dit is een olympisch park in Beijing, gebouwd voor de Olympische 
zomerspelen in 2008.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Dag 7 – Nanjing – 19/04 
 

1. Brug over de Yangtze 
2. Mausoleum Sun Yat Sen 
3. Herdenkingsplaats van de Nanjing Massacre 

 
Brug over de Yangtze: 
We gaan over de grote brug over de Yangtze.  

Mausoleum Sun Yat Sen: 
We bezoeken het Mausoleum van Sun Yat Sen. Het is gebouwd na zijn 
dood en sinds 1929 ligt hij hier begraven. 

Herdenkingsplaats van de Nanjing Massacre: 
De Nanjing Massacre was een grote massamoord aangericht door het 
Japanse Keizerlijke Leger. Er wordt geschat dat hier 300000 doden zijn 
gevallen. We bezoeken hier de herdenkingsplaats van deze gebeurtenis. 

 
 

 
 
 



Dag 6 – Xi’an – 18/04 
 

1. Terracotta Leger 
2. Moslim gedeelte van de stad 
3. Treinreis naar Nanjing 

 
Terracotta leger: 
Het Terracotta-leger was een grafgift voor de eerste keizer van China, Qin 
Shi Huangdi. Het is een leger van ongeveer 8000 terracotta-beelden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dag 5 – Xi’an – 17/04 
 

1. Aankomst in Xi'an 
2. Wilde-ganzen-pagode 
3. Fietsen op de stadsmuur 
4. Dumplingdinner met show 

 
Wilde-ganzen-pagode: 
Dit is een Boeddhistische pagode in Xi’an. Het is in 652 gebouwd, tijdens 
de Tang-dynastie. Sindsdien is het gebouw twee keer kapot gegaan. Nadat 
het voor de eerste keer kapot ging is het opnieuw opgebouwd. Daarna is 
het opnieuw beschadigd door een aardbeving, die de bovenste drie 
verdiepingen er af heeft gebroken. Het is nooit gerepareerd en heeft nu 
nog maar zeven verdiepingen.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


