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Vluchtgegevens 
15/04  08.15 uur  bus naar Zaventem vanaf school 
 
Heenreis 
Vliegmaatschappij Hainan Airlines 
15/04  13.40 uur  vlucht HU492  Brussel  Beijing 
 Vliegtijd: 9 uur 54 minuten 
16/04 05.30 uur aankomst Beijing (lokale tijd) 
 
Terugreis 
27/04  11.15 uur vlucht HU7606  Shanghai  Beijing 
 Vliegtijd: 2 uur 15 minuten 
 13.25 uur aankomst Beijing 
28/04  01.20 uur vlucht HU491 Beijing  Brussel 
 Vliegtijd: 10 uur 35 minuten 
 05.55 uur aankomst Brussel 
 

 

 



 

 

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 buddybegeleider, 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. 

       
         

 

Website 
 
Wilt u onze reis volgen dan kan dit natuurlijk via de website: 

- Chinareis.strabrecht.nl 
 
Op de website vindt u een blog die tijdens de reis dagelijks 
wordt bijgehouden. Daarnaast vindt u ook een pagina met 
informatie over ons en natuurlijk het programma. 
 
 

 
 
 
Bekijk https://chinareis.strabrecht.nl en blijf op de hoogte 
van onze geweldige reis!  
 
Bij terugkomst zullen wij zo snel mogelijk alle foto’s op de 
website plaatsen. 

https://chinareis.strabrecht.nl/


 

 

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 uitwissellingen 
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. 
 
Mogelijk dat we de heer Shen en mevrouw Li in Shanghai zullen 
treffen en dat zij één of twee dagen met ons mee zullen reizen. 
 



 

 

Hotellijst 
 

Datum Hotel Adres Telefoonnummer 
16/04 – 
17/04 

Oak Hotel 76 Xizhannan 
Road, Beijing 

tel: 86-10-
57528333 

18/04  Nachttrein   
19/04   Zijin Hotel Huanchengxi 

Road, Xian 
tel: 86-29-
87668888 

20/04  Nachttrein   
21/04   Grand 

Metro 
Hotel 

22 Xuanwumen, 
Nanjing 
 

tel: 86-25-
83280000 

22/04   Nanya 
Hotel 

1 
Yangchenghedong 
Road, Suzhou 

tel: 86-512-
6576188 

23/04 Shouxing 
Shimao 
Junting 
Hotel 

1 Keqiao, Shaoxing tel: 86-575-
85751266  

24/04 Homestay 
 

Overnachting bij 
de leerlingen van 
de Chinese school 

 

25/04 – 
26/04 

Haiyan 
Hotel 

325 Boding Road, 
Shanghai 

tel: 86-21-
35109888 

27/04 – 
28/04 

terugreis   

 

Dag 13 – Shanghai – 27/04 
 

1. Tour naar de oude wijk Xintiandi en Tianzifang 
2. Theeceremonie 
3. Copy markt 
4. Naar het vliegveld 

 
Xintiandi en Tianzifang:  
Xintiandi, “New Heaven and Earth”, is een welvarend, autovrij 
winkel, eten en entertainment district in Shanghai. 
Tianzifang of Tianzi Fang is een toeiristische kunsten en 
ambachten-enclave die zicht heeft ontwikkeld uit een 
gerenoveerde traditionele woonwijk. Het is nu een thuisbasis van 
boetiekjes, bars en restaurants. 
 
 
 

  

  



 

 

Dag 12 – Shanghai – 26/04 
 

1. Bezoek Franse wijk, Fuxing parken en het huis van 
Zhou Enlai 

2. Nanjing road 
3. Acrobatiek 
4. Pudong by night 

 
Fuxing parken, het huis van Zhou Enlai: 
Het Fuxing Park is helemaal gebouwd in Franse stijl met een meer, 
fonteinen, paviljoenen en bloemenbedden. ’s Ochtends is het 
park gevuld met dansers, kaartspelers, Mahjong enthousiasten en 
tai chi artiesten. 
Zhou Enlai was een Chinese politicus en lange tijd premier 
gedurende het bewind van Mao Zedong. 
 
Nanjing Road: 
Nanjing Road is de hoofd winkelstraat van Shanghai en het is een 
van drukste winkelstraten van de wereld. Tegenwoordig bestaat 
Nanjing Road uit twee delen: Nanjing Road East en Nanjing Road 
West.  
 

   

Programma Chinareis 
 
Onze reis bestaat uit 14 dagen. Twee reisdagen (dag 1 en 
dag 14) en 12 dagen in China (dag 2 t/m dag 13).  
 
In deze 12 dagen reizen wij van Beijing naar Xi’an, Nanjing, 
suzhou, Shaoxing en Shanghai. 
 
We reizen met het vliegtuig, de nachttrein en de bus. 
 
Onze reis begint in Beijing en eindigt in Shanghai waar we 
met het vliegtuig weer terugvliegen naar Beijing en 
uiteindelijk terug naar Brussel.  
 

 



 

 

Dag 2 – Beijing – 16/04 
 

1. Aankomst vliegveld Beijing 
2. Tiananmen Square (het Plein van de Hemelse Vrede) 
3. Mausoleum Mao 
4. Verboden Stad 
5. Hutong tour 
6. Inchecken Hotel 

 
Tiananmen Square: 
Het Plein van de Hemelse vrede of Tiananmen-plein wordt wel het 
grootste plein van de wereld genoemd. Het plein is 880 meter 
lang en 500 meter breed en er kunnen minstens een miljoen 
mensen samenkomen. 
 
Mausoleum Mao: 
Ook wel het mausoleum van Mao Zedong, is de laatste rustplaats 
van Mao. Ondanks Mao’s wens om gecremeerd te worden, werd 
zijn lichaam gebalsemd en de bouw van het mausoleum begon 
kort daarna.  Het mausoleum bevindt zich op het Plein van de 
Hemelse Vrede, waar de poort van China vroeger stond. 
 
Verboden Stad: 
De verboden stad was de plaats van waaruit de Chinese keizers 
van de Ming- en de Qing-dynastie hun rijk bestuurden. De stad 
werd gebouwd en voltooid rond het jaar 1422.  
De verboden stad was tijdens de heerschappij van de twee 
dynastien verboden voor buitenstaanders 
 

 

Dag 9 – Suzhou – 23/04 
 

1. Bezoek zijdefabriek 
2. Voetmassage 
3. Naar Shaoxing 
 

Dag 10 – Shaoxing – 24/04 
 

1. Bezoek School 
2. Overnachten bij een leerling 

 

Dag 11 – Shaoxing – 25/04 
 

1. Bezoek School 
2. Omgeving bekijken 
3. Naar Shanghai 
4. Oriental Pearl toren  
5. Pudong by night 

 
Oriental Pearl toren: 
De Oriental Pearl Tower of de Pareltoren van het Oosten is een 
televisie toren in het financiële district Pudong aan de oever van 
de Huangpu jiang.  
 
Pudong: 
Pudong officieel bekend onder de naam Pudong New Area is een 
Chinees financieel en handelscentrum in Shanghai.  
 



 

 

Dag 3 – Beijing – 17/04 
 

1. Chinese muur 
2. Sacred Way 
3. Tombe 

 
 
Chinese muur: 
De chinese muur of de grote muur is een verdedigingslinie in het 
noorden van China. De ruim 6.000 kilometer lange muur moest 
het Chinese Keizerrijk beschermen tegen nomadische 
ruitervolkeren.  
 
Sacred Way: 
De Sacred Way of Spirit Way is de sierlijke weg die leidt naar een 
tombe. De weg is aan beide zijde begrensd door een opeenvolging 
van beelden en pijlers. De beelden verbeelden echte en mytische 
dieren, evenals civiele en militaire ambtenaren. 
 
Tombe: 
Aan het einde van de Sacred Way bevinden zich de Ming tombs. 
De Ming tombs zijn een verzameling van mausoleums gebouwd 
door de keizer van de Ming-dynastie van China. Tijdens de Ming-
dynastie waren de tombes verboden voor burgers. 
 

 

Dag 8 – Nanjing – 22/04 
 

1 Tempel van Confucius 
2 Naar Suzhou 

 
Tempel van Confucius: 
Een Confuciustempel of literatuurtempel is een gebouw dat 
gebouwd is om Confucius te eren. Confucianisten komen er om 
wierrook voor hem te branden. In de tempel kan men ook vaak 
studeren. 
De Confuciustempel van Nanjing is de offerplaats van Confucius in 
Nanjing. Tijdens de Jin-dynastie werd er hier een belangrijke 
ambtenarenschool opgericht. Het hele complex heeft dus behalve 
een confuciustempel ook belangrijke 
ambtenaren/mandarijnenscholen waar klassieke Chinese 
ambtenarenexamens werden gehouden. 
 
 

 



 

 

Dag 4 – Beijing – 18/04 
 

1. Tempel van de Hemel 
2. Olympisch stadion 
3. Nachttrein naar Xian 
 

 
Tempel van de Hemel: 
De Tempel van de Hemel of het Altaar des Hemels ligt in een 
uitgestrekt park in het zuiden van Beijing. Het tempelcomplex 
bestaat uit de grote ronde hal waar door de keizers van de Ming-
dynastie een ceremonie werd geleid waar voor de goede oogst 
werd gebeden. 
 
Olympisch stadion: 
Het Nationale Stadion van Beijing of het Vogelnest was het 
hoofdstadion voor de Olympische Zomerspelen van 2008. In 
augustus 2015 werden er ook de Wereldkampioenschappen 
ateletiek gehouden.  
Het stadion is 330 meter lang, 220 meter breed en 69,2 meter 
hoog. 
 

 

Dag 7 – Nanjing – 21/04 
 

1. Brug Yangtze rivier 
2. Mausoleum Sun Yat Sen 

 
Brug Yangtze rivier:  
De Nanjing Yangtze River Bridge is een dubbele brug. Het 
bovenste wegdek is een deel van de China National Highway 104 
en het onderste wegdek is een spoorweg die de Beijing-Shanghai 
Railway compleet maakt. 
 
Mausoleum Sun Yat Sen: 
Sun Yat Sen, ook wel gezien als de vader van het moderne China, 
is op 1 juni 1929 begraven in zijn mausoleum gelegen aan de voet 
van de tweede piek van Mount Zijin, ook wel de Purple Mountain 
genoemd. 
De bouwstijl van het mausoleum is een mix tussen de stijl van de 
traditionele keizerlijke tombes en de moderne architectuur. 
 
 
 
 

 



 

 

Dag 5 – Xi’an – 19/04 
 

1. Aankomst Xi’an 
2. Wilde ganzen pagode 
3. Fietstocht over de stadsmuur 
4. ’s Avonds dumplings eten 
 

 
Wilde ganzen pagode: 
Een pagode is een toren die uit verschillende verdiepingen 
bestaat. Elke verdieping heeft een eigen dak. 
De originele pagode in Xi’an is gebouwd tijdens de heerschappij 
van de Keizer Gaozong of Tang en had 5 verdiepingen.  
Tijdens de heerschappij van de keizerin Wu Zetian werden er nog 
5 nieuwe verdiepingen bovenop gebouwd. Door een aardbeving 
in 1556 werd de pagode ernstig beschadigd. De pagode is later 
herbouwd en heeft nu 7 verdiepingen. Het hele gebouw leunt 
enkele graden naar het westen. 
 

 

Dag 6 – Xi’an – 20/04 
 

1. Terra-cotta leger 
2. Moslim gedeelte van de stad 
3. Nachttrein naar Nanjing 

 
 
Terra – cotta leger: 
Het terracottaleger bestaat uit 8000 terracottafiguren die als 
grafgiften werden meegegeven aan de eerste keizer van China, 
Qin Shi Huangdi.  
Het terracottaleger staat in 5 kuilen op 2 kilometer afstand van de 
grafheuvel van de keizer. De soldaten zijn geplaatst in zes meter 
diepe geulen.  
Het terracottaleger bestaat onder andere uit het voetvolk, 
kruisboogschutters, ruiters met strijdwagens en paarden; allen 
paraat voor een veldslag. Alle beelden zijn verschillen en tussen 
de 1,60 en 180 meter lang. De wapens die ze bij zich dragen zijn 
echt en de hooftuigen van de paarden zijn van brons. 
 
Moslimwijk: 
In deze wijk vind je vele winkeltjes en eetstalletjes. Het 
middelpunt van de wijk wordt gevormd door de Grote Moskee. 
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