
De Yangtze ontspringt in de provincie Qinghai, en stroomt 
van West- naar Oost-China. Deze rivier is de langste 
van China, en na de Amazone en de Nijl de langste ter 
wereld. Hij stroomt vanuit de bergen door een oneindig 
scala aan landschappen naar de zee en heeft een lengte 
van ongeveer 6380 kilometer. De Yangtze fungeert sinds 
3000 jaar als een belangrijke vervoersslagader, die bij 
Shanghai uitmondt in een labyrint van kanalen. De ri-
vier verbindt het Chinese binnenland met de kust en 
zorgt voor irrigatie en drainage. Hij wordt traditioneel 
beschouwd als de scheidslijn tussen Noord-China en 
Zuid-China en als de wieg van de Chinese beschaving. 
Het bootverkeer op de rivier bekijken is een belevenis 
op zich: zowel enorme vrachtschepen als kleine sam-
pans varen er kriskras door elkaar.
In de 19e eeuw trok het Westen China binnen via de 
Yangtze en dwong het belangrijke concessies af tot in 
Nanjing en Wuhan. Vandaag speelt de Yangtze nog een 

belangrijke rol in de ontwikkeling van het land. Op de 
middenloop van de Yangtze bouwde China tussen 1994 
en 2006 de beroemde Drieklovendam. Na jaren titanen-
werk en het delokaliseren van 1,3 miljoen bewoners, 
werd hiermee de grootste dam ter wereld gebouwd. De 
dam werd aangelegd om de enorme jaarlijkse overstro-
mingen in het gebied tegen te gaan. Verder voorziet de 
dam door hydro-elektrische energiewinning zo’n 10% 
van de totale Chinese bevolking van energie. Ook de 
ontwikkeling van Centraal-China werd met dit project 
versneld. Deze ingreep in de natuur heeft echter de 
poëtische pracht van het landschap niet kunnen uitwis-
sen. De diepe ravijnen en grillige rotsformaties lijken 
door reuzen geboetseerd. 
Tijdens deze fabuleuze reis, van Chongqing via Nanjing 
tot in Shanghai, leert u dat in China rationaliteit en func-
tionaliteit verzoend worden met plezier, verfijning en 
spirituele durf.

Knacks cruise
dwars door China 
Varen op de Yangtze

Van 10 tot 20 november 2021

DE M/S YANGZI EXPLORER
PLAN VAN HET SCHIP

Type kajuit Dek Dubbele 
bezetting

Single 
bezetting

Kajuit Deluxe 31 m2 Hoofddek € 3990 € 6250

Kajuit Deluxe 31 m2 Bovendek € 4210 € 6550

Kajuit Deluxe 31 m2 Panoramadek € 4410 € 6850

Suite 39 m2 Panoramadek € 4610 /

Suite 39 m2 Sloependek € 4810 /

Jade-/Mandarijnsuite 81 m2 Sloependek € 5615 /

Keizerlijke/Hemelsuite 110 m2 Bovendek € 6015 /
 Prijs

PRIJS IN EURO PER PERSOON

VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE: 
Neem contact op met Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41 of mail 
naar info@rivagesdumonde.be of stuur bijbehorend boekingsformulier 
volledig ingevuld, samen met een kopie van uw internationaal paspoort naar 
Rivages du Monde, ‘Knack-cruise dwars door China’, Bergstraat 17, 1000 Brussel

GEGARANDEERD VERTREK VANAF 60 PERS.
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DE KAJUITEN
De ruime en comfortabele kajuiten hebben allemaal 
buitenzicht en zijn verdeeld over 4 dekken. De De-
luxe-kajuiten vindt u op 3 dekken, zijn 31 m² groot en 
beschikken over een groot schuifraam en een klein 
balkon. De suites vindt u op het panorama- en sloe-
pendek. Deze zijn 39 m² groot en beschikken over een 
groot schuifraam en een balkon met tafel en stoelen. 
Alle kajuiten beschikken over airco en een salon met 
zetels, bureau, minibar, kluis, haardroger en tv. In 
elke kajuit is er een badkamer met douche. Er zijn ook 
4 buitengewone suites beschikbaar (Mandarijnsuite, 
Jadesuite, Hemelsuite, Keizerlijke suite), waarvan de 
oppervlakte varieert van 81 tot 110 m². Deze kajuiten 
zijn schitterend gedecoreerd en stijlvol bemeubeld. 
De grote ramen bieden een uitzonderlijk uitzicht op de 
stroom en de oevers. 

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Lijnvluchten Brussel/Chongqing en Shanghai/

Brussel in economyclass (onder voorbehoud 
van beschikbaarheden) met tussenlanding  
(Aeroflot, Cathay Pacific, Lufthansa, Finnair,  
Austrian Airlines...) 

• Luchthaventaksen (€ 470 zoals op heden bekend), 
variabel en onderhevig aan wijzigingen 

• Alle transfers zoals vermeld in het programma 
• Accommodatie in de gekozen categorie aan boord 

van M/S Yangzi Explorer 
• Accommodatie in een tweepersoonskamer met 

ontbijt in een viersterrenhotel (lokale classificatie) 
in Shanghai (3 nachten) 

• Hogesnelheidstrein Nanjing / Shanghai in tweede 
klasse 

• Volpension vanaf het diner op dag 2 tot het ontbijt 
op dag 11 

• Dranken aan boord: mineraalwater, bier, lokale 
wijn en niet-alcoholische dranken tijdens de  
maaltijden aan boord 

• Mineraalwater tijdens de maaltijden in de restau-
rants in Shanghai 

• Alle bezoeken en uitstappen zoals beschreven in 
het programma met lokale gids 

• Activiteiten aan boord 
• Voordrachten aan boord door een Knack Cruises- 

gastspreker 
• Servicekosten voor het personeel aan boord 
• De diensten van een Nederlandstalige cruise-

directeur en een Knack Cruises-begeleidingsteam

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Aanvraag visum China: € 180 (op heden voor  

personen met Belgische nationaliteit) 
• Andere dranken dan vermeld in het programma 
• Servicekosten voor gidsen en chauffeurs  

(€ 60 per persoon voorzien) 
• Reisverzekeringen 
• Mogelijkheid om in businessclass te vliegen: 

gelieve ons te contacteren

TECHNISCHE SPECIFICATIES: Lengte: 91 m – breedte: 16 m – 5 dekken – 
62 kajuiten – 124 passagiers – elektriciteit: 220 V
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Wij verwelkomen aan boord
Stefan Blommaert 

Stefan Blommaert is buitenlandjournalist bij de VRT. Aan de Vrije Universiteit 
Brussel studeerde hij Hedendaagse Geschiedenis. In 1984 kwam hij bij de ra-
dionieuwsdienst van de toenmalige BRT werken en een jaar later stapte hij over 
naar televisie. Blommaert specialiseerde zich in Oost-Europa en was in 1993 en 
1994 correspondent van de VRT in Moskou. Na de eeuwwisseling verlegde hij zijn 
focus naar Azië. Van 2012 tot 2014 was hij VRT-correspondent vanuit de Chinese 
hoofdstad Peking. Sindsdien is hij de regio van nabij blijven volgen. In februari 
2019 verscheen zijn boek ‘De Eeuw van Xi’. Blommaert is de geknipte gast om ons 
te vergezellen op deze Knack-cruise.

FORMALITEITEN VOOR DEELNEMERS MET DE  
BELGISCHE EN NEDERLANDSE NATIONALITEIT
• Visum en internationaal paspoort, geldig tot en  

met 6 maanden na terugreis 

VLUCHTINFORMATIE
Aangezien de vluchtschema’s nog niet bekend waren op het 
moment van publicatie van deze brochure, is het mogelijk dat de 
vluchten worden uitgevoerd van en/of naar Parijs in plaats van 
Brussel. In dit geval wordt een transfer tussen Brussel en Parijs 
(H/T) voorzien. Deze cruise wordt gerealiseerd in samenwerking 
met onze partner Rivages du Monde.
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Dag 1: BRUSSEL
Vertrek vanuit Brussel per lijnvlucht met 
tussenlanding naar Chongqing. Nacht-
vlucht. 

Dag 2: CHONGQING (CHINA)
Aankomst in Chongqing. Transfer naar 
het schip en inscheping aan boord van 
M/S Yangzi Explorer. Diner en overnach-
ting aan boord. ’s Avonds afvaart van het 
schip richting Fengdu.

Dag 3: FENGDU
Vroeg in de ochtend bereiken we Fengdu, 
de stad der geesten, lange tijd een grote 
inspiratiebron voor de Chinese literatuur. 
Na het ontbijt bezoeken we de heilige 
heuvel waar taoïstische en boeddhisti-
sche tempels gebouwd zijn op verschil-
lende terrassen. Zij bieden u een uitzon-
derlijk uitzicht op de rivier en de tuinen. 
Terugkeer aan boord voor de lunch en 
varen tijdens de namiddag. Mogelijkheid 
om deel te nemen aan de activiteiten aan 
boord. Diner aan boord. 

Dag 4: BADONG
In de ochtend neemt u plaats in kleine 
boten, die vooruitgetrokken worden door 
mannen langs de jaagpaden op de oevers 
van de Shennong-rivier, een zijrivier van 
de Yangtze. Op de bergwanden getuigen 
hangende doodskisten van een duizend-
jarige menselijke aanwezigheid. Lunch 
aan boord. We bereiken het sluizencom-
plex van de Drieklovendam tegen het 
einde van de namiddag. Passage van de 
vijf sluizen gedurende de avond en nacht. 
Diner aan boord. 

Dag 5: DRIEKLOVENDAM
’s Morgens vroeg vertrek vanaf Sandou-
ping voor een rondleiding van de impo-

sante Drieklovendam. Deze monumen-
tale constructie, een staaltje van moderne 
techniek, is de grootste waterkrachtcen-
trale en dam ter wereld. Bezoek aan het 
museum. Terugkeer aan boord waarna 
het schip verder vaart door de Xiling-kloof. 
De derde en langste kloof van de Yangtze 
strekt zich uit over 60 kilometer. Lunch en 
activiteiten aan boord. Diner aan boord.

Dag 6: WUHAN
In de voormiddag vaart het schip verder. 
Activiteiten en lunch aan boord. In de 
namiddag meert de Yangzi Explorer aan 
in Wuhan, de hoofdstad van de provincie 
Hubei. In deze regio zijn nog sporen te 
vinden van de koloniale westerse wijken. 

Met Knack naar China
Het programma van dag tot dag

BEIJING (PEKING)

XIAN

✈

✈

✈

De afvaart van de Yangtze is een populaire reis in China. Door 
de eeuwen heen bezongen dichters het betoverende decor 
waardoor de rivier zich een weg baant. De Yangtze is niet mak-
kelijk toegankelijk voor buitenlandse toeristen. Enkel via een 
cruise zoals deze kunt u kennismaken met het Chinese bin-
nenland, dat zo lang voor ons, westerlingen, verborgen bleef 
en onbekend terrein was. De M/S Yangzi Explorer, een luxueus 
en ruim schip, is het ideale vervoermiddel om de poëtische 
landschappen en de geschiedenis van de keizerlijke dynastieën 
te ontdekken alsook de modernisering en herculeaanse ver-
stedelijking van het China van de 21e eeuw.

DECORATIE EN SERVICE OP HOOG NIVEAU
De M/S Yangzi Explorer is het kleinste en gezelligste schip op 
de Yangtze. De luxe en het comfort van het interieur kennen hun 
gelijke niet. Er zijn 62 kajuiten beschikbaar waarvan 24 prach-
tige suites. Op het zonnedek vindt u comfortabele ligzetels 
vanwaar u kunt genieten van het voorbijglijdende landschap. U 
zal gecharmeerd zijn door de elegantie van de gemeenschap-
pelijke ruimtes. Zowel de receptie met panoramisch uitzicht 
als het restaurant en het theater waar optredens en lezingen 
plaatsvinden zijn bijzonder aangenaam.

INTRODUCTIE IN DE CHINESE CULTUUR
U wordt ondergedompeld in de Chinese levenskunst met een 
initiatie tai chi op het zonnedek, een les in Chinese kalligra-
fie, een les zijde schilderen of een initiatie in de traditionele 
theeceremonie. De lezingen van onze gast geven u inzicht in de 
leefwereld van de Chinezen en de ontwikkeling van het land. 
Na het diner vrolijken lokale muzikanten en acteurs de avond 
op of staat er een ludieke Knack-quiz op het programma. 

EEN VERZORGDE KEUKEN
Het restaurant Dynastie serveert een internationale keuken 
maar ook lokale gerechten. Het ontbijt en de lunch worden ge-
serveerd in de vorm van een buffet. Het diner wordt geserveerd 
à la carte. 

DE M/S YANGZI EXPLORER
ONGEZIENE LUXE EN COMFORT

PRIJS IN EURO PER PERSOON
(ALLE TAKSEN INBEGREPEN) 
Dubbele bezetting Single bezetting

€ 1790 € 2090

VERTREK GEGARANDEERD VANAF 30 PERSONEN.

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Internationale vluchten H/T  

(inbegrepen in het cruiseprogramma)
• Andere dranken dan vermeld in  

het programma 
• Servicekosten voor gidsen en chauffeurs
• Reisverzekeringen

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS

• Binnenlandse lijnvluchten Peking/Xian en Xian/Chongqing in economyclass 
(China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Sichuan Airlines) 

• Alle transfers zoals beschreven in het programma
• Accommodatie in een twee persoonskamer in een viersterrenhotel (lokale clas-

sificatie) in Peking (3 nachten) en in Xian (1 nacht) 
• Volpension vanaf de lunch op dag 2 tot de lunch op dag 6 
• Mineraalwater tijdens de maaltijden in de restaurants in Peking en Xian 
• Bezoeken zoals beschreven in het programma met lokale gids
• Knack Cruises-reisbegeleiding
• Speciaal diner ‘Gelakte eend’ in Peking

PRE-EXTENSIE VAN UW CRUISE

Dag 1: BRUSSEL 
Vertrek uit Brussel richting Beijing per 
lijnvlucht met tussenlanding. Nachtvlucht.

Dag 2: BEIJING (China)
’s Morgens aankomst op de luchthaven 
van Beijing. Verwelkoming en transfer 
naar een viersterrenhotel voor de lunch. 
In de namiddag, bezoek aan het Zomer-
paleis, gebouwd in 1750, een meesterwerk 
op het gebied van Chinese landschaps-
architectuur. ’s Avonds wandeling door de 
beroemde winkelstraat Wangfujing. Diner 
in de stad. Overnachting in het hotel.

Dag 3: BEIJING
Vertrek ‘s ochtends voor een bezoek aan 
de Chinese Muur. De muur werd gebouwd 
om invasies uit het noorden tegen te hou-
den en strekt zich uit over bijna 5000 km. 
Na een korte klim, lunch in een lokaal res-
taurant. In de namiddag, stop aan de hei-
lige Weg der Zielen. Bezoek aan de Ming- 

graven, in het bijzonder aan het graf van 
Changling, een van de belangrijkste graf-
tombes van deze necropool. Terug naar 
Beijing tegen het einde van de dag. Diner 
in de stad. Overnachting in het hotel.

Dag 4: BEIJING

Na het ontbijt vertrek voor het bezoek aan 
de Tempel van de Hemel, hét symbool van 
Beijing. Vervolgens ontdekking van de 
Yonghe-tempel, een van de belangrijkste 
en best bewaarde tempels van de hoofd-
stad. Bezoek aan de volledige site met zijn 
verschillende paviljoens gewijd aan de 
verering van Boeddha. Lunch in een res-
taurant in de stad. In de namiddag bezoek 
aan de Verboden Stad. Wandeling over het 
Tiananmenplein met de Poort van de He-
melse Vrede. Bezoek aan de voornaamste 
paleizen en tuinen. ‘s Avonds diner in de 
stad met op het menu de befaamde gelak-
te eend. Overnachting in het hotel. 

Dag 5: BEIJING > XIAN
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven 
van Beijing. Vertrek per vlucht naar Xian 
(reistijd: +/- 1u30). Bij aankomst vertrek 
naar de site van het Terracottaleger van 
Qin Shi Huangdi en bijbehorend museum 
waar twee prachtige bronzen vierspannen 
tentoongesteld staan. Lunch en vervolg 
van het bezoek in de namiddag. Diner en 
overnachting in een viersterrenhotel.

Dag 6: XIAN > CHONGQING
Ontbijt en verkenning van Xian, beschouwd 
als de wieg van de Chinese beschaving. 
Wandeling langs de stadswallen. Bezoek 
aan de islamitische wijk, die beschikt 
over een moskee in Chinese stijl. Stop bij 
de Kleine Pagode van de Wilde Gans, ge-
bouwd in 706. Lunch in de stad. In de na-
middag, transfer naar de luchthaven van 
Xian voor een binnenlandse vlucht richting 
Chongqing. Inscheping aan boord van M/S 
Yangzi Explorer.

Rondleiding in de stad en bezoek aan de 
Gele Kraanvogel-toren. Dit gebouw, vele 
malen herbouwd, is van groot belang voor 
de geschiedenis van de Chinese kunst. De 
locatie biedt een adembenemend uitzicht 
op de Yangtze-rivier. Terugkeer aan boord 
voor het diner.

Dag 7: JIUJIANG > LUSHAN
Ontscheping in Jiujiang en vertrek naar 
de Lushan-berg. De berg ligt tussen 
de Yangtze-rivier in het noorden en het 
Poyang-meer in het zuiden. De Lushan- 
site is beroemd om zijn prachtige land-
schappen: rivieren, watervallen, grotten, 
heldere meren, steile kliffen en in mist ge-
hulde kloven. Het park, erkend als Unesco-
werelderfgoed, omvat zo’n 200 historische 
gebouwen en wordt beschouwd als de 
‘bakermat van de pastorale poëzie en Chi-
nese landschapsschilderkunst’. Ontdek dit 
park met zijn prachtige bloemen, de altijd 
in bloei staande Brocadevallei en de grot 
van de Onsterfelijke. Lunch in een lokaal 
restaurant. Bezoek aan de beroemde Villa 
Meilu, gebouwd in 1903 door een Britse 
architect en een belangrijke vergader-
plaats van de Chinese Communistische 
Partij. Wandeling in het stadje Guling, om-
ringd door bergen. Geniet er van de mooie 
villa’s in eclectische stijl. Terug aan boord 
voor het diner.

Dag 8: NANKIN > SHANGHAI
Aankomst en ontscheping in Nanjing, de 
voormalige hoofdstad van China. Lunch in 
een lokaal restaurant in de stad. Bezoek 
aan het mausoleum van Sun Yat-sen, de 
grondlegger van de Chinese Republiek. 
Zijn indrukwekkende graf is vandaag een 
spirituele plaats voor alle Chinezen. In de 
namiddag transfer per hogesnelheids-
trein naar Shanghai (reistijd: ongeveer 
2u30). Diner in de stad. Overnachting in 
een viersterrenhotel.

Dag 9: SHANGHAI
Na het ontbijt vertrek voor een bezoek 
aan Shanghai, de economische hoofdstad 
van China. Bezoek aan de Jade Boeddha-
tempel en aan een zijdefabriek. Lunch in 
de stad. Wandeling op de Bund met kolo-
niale architectuur,  die getuigt van de aan-
wezigheid van westerse imperialistische 
mogendheden tijdens de 19e eeuw. De 
bouwstijlen variëren van romaans tot ba-
rok, over neoklassiek en art deco. Daarna 
bezoeken we de oude Franse stadswijk in 
Shanghai, bestuurd door Frankrijk tussen 
1849 en 1946. De lange straten met oude 

historische huizen afgelijnd door rijen 
bomen bezorgen de wijk een authentieke 
sfeer en uitstraling. Ten slotte wandeling 
door de typische en levendige voetgan-
gerszone van de Tianzifang-wijk met zijn 
ambachtelijke winkels. Diner en over-
nachting in het hotel.

Dag 10: SHANGHAI
Na het ontbijt, bezoek aan het Museum 
voor Kunst en Geschiedenis (bekend 
als het Shanghai Museum). De collec-
tie biedt een chronologische reis van de 
evolutie van de Chinese kunsten tijdens 
de verschillende dynastieën. Lunch in 
de stad. In de namiddag, bezoek aan de 
Chenghuang-tempel, gebouwd tijdens de 
Ming-dynastie. Vervolgens bezoek aan de 
oude stad en de prachtige tuinen van Yu, 
typisch voorbeeld van de Chinese tuin-
kunst, daterend uit de 16e eeuw en uitge-
roepen tot nationaal monument. Diner en 
overnachting in het hotel. 

Dag 11: SHANGHAI > BRUSSEL
Na het ontbijt, transfer naar de interna-
tionale luchthaven van Shanghai, gele-
gen in de Pudong-wijk. Lijnvlucht naar 
Brussel met tussenlanding. Aankomst in 
Brussel in de late namiddag.

BELANGRIJKE NOTA: 
Het programma kan gewijzigd wor-
den in functie van het waterniveau. 
Dit kan enkel beslist worden door de 
kapitein. Het programma kan even-
eens gewijzigd worden vanwege lo-
kale feesten of manifestaties of om 
technische redenen. 

De Gele Kraanvogel-toren

Mausoleum Sun Yat-sen

Yangtze

Chinese Muur

Deluxe

Badkamer - suite

Hemelsuite

BEIJING EN XIAN
Van 6 tot 11 november 2021 

Ontdek vóór uw cruise op de Yangtze-rivier de hoofdstad van China, de Verboden Stad, de tempels en de bruisende straten. 
Na een bezoek aan de Chinese Muur gaan we richting Xian om de site van het Terracottaleger van Qin Shi Huangdi te bezoe-
ken. Deze pre-extensie toont u de omvang van de pracht en praal van de keizerlijke dynastieën.

DATUM PROGRAMMA

10/11 BRUSSEL–CHONGQING

11/11 CHONGQING

12/11 FENGDU

13/11 BADONG

14/11 DE DRIEKLOVENDAM

15/11 WUHAN

16/11 MOUNT LUSHAN

17/11 NANKIN-SHANGHAI

18/11 SHANGHAI

19/11 SHANGHAI

20/11 SHANGHAI–BRUSSEL



Dag 1: BRUSSEL
Vertrek vanuit Brussel per lijnvlucht met 
tussenlanding naar Chongqing. Nacht-
vlucht. 

Dag 2: CHONGQING (CHINA)
Aankomst in Chongqing. Transfer naar 
het schip en inscheping aan boord van 
M/S Yangzi Explorer. Diner en overnach-
ting aan boord. ’s Avonds afvaart van het 
schip richting Fengdu.

Dag 3: FENGDU
Vroeg in de ochtend bereiken we Fengdu, 
de stad der geesten, lange tijd een grote 
inspiratiebron voor de Chinese literatuur. 
Na het ontbijt bezoeken we de heilige 
heuvel waar taoïstische en boeddhisti-
sche tempels gebouwd zijn op verschil-
lende terrassen. Zij bieden u een uitzon-
derlijk uitzicht op de rivier en de tuinen. 
Terugkeer aan boord voor de lunch en 
varen tijdens de namiddag. Mogelijkheid 
om deel te nemen aan de activiteiten aan 
boord. Diner aan boord. 

Dag 4: BADONG
In de ochtend neemt u plaats in kleine 
boten, die vooruitgetrokken worden door 
mannen langs de jaagpaden op de oevers 
van de Shennong-rivier, een zijrivier van 
de Yangtze. Op de bergwanden getuigen 
hangende doodskisten van een duizend-
jarige menselijke aanwezigheid. Lunch 
aan boord. We bereiken het sluizencom-
plex van de Drieklovendam tegen het 
einde van de namiddag. Passage van de 
vijf sluizen gedurende de avond en nacht. 
Diner aan boord. 

Dag 5: DRIEKLOVENDAM
’s Morgens vroeg vertrek vanaf Sandou-
ping voor een rondleiding van de impo-

sante Drieklovendam. Deze monumen-
tale constructie, een staaltje van moderne 
techniek, is de grootste waterkrachtcen-
trale en dam ter wereld. Bezoek aan het 
museum. Terugkeer aan boord waarna 
het schip verder vaart door de Xiling-kloof. 
De derde en langste kloof van de Yangtze 
strekt zich uit over 60 kilometer. Lunch en 
activiteiten aan boord. Diner aan boord.

Dag 6: WUHAN
In de voormiddag vaart het schip verder. 
Activiteiten en lunch aan boord. In de 
namiddag meert de Yangzi Explorer aan 
in Wuhan, de hoofdstad van de provincie 
Hubei. In deze regio zijn nog sporen te 
vinden van de koloniale westerse wijken. 

Met Knack naar China
Het programma van dag tot dag

BEIJING (PEKING)

XIAN

✈

✈

✈

De afvaart van de Yangtze is een populaire reis in China. Door 
de eeuwen heen bezongen dichters het betoverende decor 
waardoor de rivier zich een weg baant. De Yangtze is niet mak-
kelijk toegankelijk voor buitenlandse toeristen. Enkel via een 
cruise zoals deze kunt u kennismaken met het Chinese bin-
nenland, dat zo lang voor ons, westerlingen, verborgen bleef 
en onbekend terrein was. De M/S Yangzi Explorer, een luxueus 
en ruim schip, is het ideale vervoermiddel om de poëtische 
landschappen en de geschiedenis van de keizerlijke dynastieën 
te ontdekken alsook de modernisering en herculeaanse ver-
stedelijking van het China van de 21e eeuw.

DECORATIE EN SERVICE OP HOOG NIVEAU
De M/S Yangzi Explorer is het kleinste en gezelligste schip op 
de Yangtze. De luxe en het comfort van het interieur kennen hun 
gelijke niet. Er zijn 62 kajuiten beschikbaar waarvan 24 prach-
tige suites. Op het zonnedek vindt u comfortabele ligzetels 
vanwaar u kunt genieten van het voorbijglijdende landschap. U 
zal gecharmeerd zijn door de elegantie van de gemeenschap-
pelijke ruimtes. Zowel de receptie met panoramisch uitzicht 
als het restaurant en het theater waar optredens en lezingen 
plaatsvinden zijn bijzonder aangenaam.

INTRODUCTIE IN DE CHINESE CULTUUR
U wordt ondergedompeld in de Chinese levenskunst met een 
initiatie tai chi op het zonnedek, een les in Chinese kalligra-
fie, een les zijde schilderen of een initiatie in de traditionele 
theeceremonie. De lezingen van onze gast geven u inzicht in de 
leefwereld van de Chinezen en de ontwikkeling van het land. 
Na het diner vrolijken lokale muzikanten en acteurs de avond 
op of staat er een ludieke Knack-quiz op het programma. 

EEN VERZORGDE KEUKEN
Het restaurant Dynastie serveert een internationale keuken 
maar ook lokale gerechten. Het ontbijt en de lunch worden ge-
serveerd in de vorm van een buffet. Het diner wordt geserveerd 
à la carte. 

DE M/S YANGZI EXPLORER
ONGEZIENE LUXE EN COMFORT

PRIJS IN EURO PER PERSOON
(ALLE TAKSEN INBEGREPEN) 
Dubbele bezetting Single bezetting

€ 1790 € 2090

VERTREK GEGARANDEERD VANAF 30 PERSONEN.

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Internationale vluchten H/T  

(inbegrepen in het cruiseprogramma)
• Andere dranken dan vermeld in  

het programma 
• Servicekosten voor gidsen en chauffeurs
• Reisverzekeringen

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS

• Binnenlandse lijnvluchten Peking/Xian en Xian/Chongqing in economyclass 
(China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Sichuan Airlines) 

• Alle transfers zoals beschreven in het programma
• Accommodatie in een twee persoonskamer in een viersterrenhotel (lokale clas-

sificatie) in Peking (3 nachten) en in Xian (1 nacht) 
• Volpension vanaf de lunch op dag 2 tot de lunch op dag 6 
• Mineraalwater tijdens de maaltijden in de restaurants in Peking en Xian 
• Bezoeken zoals beschreven in het programma met lokale gids
• Knack Cruises-reisbegeleiding
• Speciaal diner ‘Gelakte eend’ in Peking

PRE-EXTENSIE VAN UW CRUISE

Dag 1: BRUSSEL 
Vertrek uit Brussel richting Beijing per 
lijnvlucht met tussenlanding. Nachtvlucht.

Dag 2: BEIJING (China)
’s Morgens aankomst op de luchthaven 
van Beijing. Verwelkoming en transfer 
naar een viersterrenhotel voor de lunch. 
In de namiddag, bezoek aan het Zomer-
paleis, gebouwd in 1750, een meesterwerk 
op het gebied van Chinese landschaps-
architectuur. ’s Avonds wandeling door de 
beroemde winkelstraat Wangfujing. Diner 
in de stad. Overnachting in het hotel.

Dag 3: BEIJING
Vertrek ‘s ochtends voor een bezoek aan 
de Chinese Muur. De muur werd gebouwd 
om invasies uit het noorden tegen te hou-
den en strekt zich uit over bijna 5000 km. 
Na een korte klim, lunch in een lokaal res-
taurant. In de namiddag, stop aan de hei-
lige Weg der Zielen. Bezoek aan de Ming- 

graven, in het bijzonder aan het graf van 
Changling, een van de belangrijkste graf-
tombes van deze necropool. Terug naar 
Beijing tegen het einde van de dag. Diner 
in de stad. Overnachting in het hotel.

Dag 4: BEIJING

Na het ontbijt vertrek voor het bezoek aan 
de Tempel van de Hemel, hét symbool van 
Beijing. Vervolgens ontdekking van de 
Yonghe-tempel, een van de belangrijkste 
en best bewaarde tempels van de hoofd-
stad. Bezoek aan de volledige site met zijn 
verschillende paviljoens gewijd aan de 
verering van Boeddha. Lunch in een res-
taurant in de stad. In de namiddag bezoek 
aan de Verboden Stad. Wandeling over het 
Tiananmenplein met de Poort van de He-
melse Vrede. Bezoek aan de voornaamste 
paleizen en tuinen. ‘s Avonds diner in de 
stad met op het menu de befaamde gelak-
te eend. Overnachting in het hotel. 

Dag 5: BEIJING > XIAN
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven 
van Beijing. Vertrek per vlucht naar Xian 
(reistijd: +/- 1u30). Bij aankomst vertrek 
naar de site van het Terracottaleger van 
Qin Shi Huangdi en bijbehorend museum 
waar twee prachtige bronzen vierspannen 
tentoongesteld staan. Lunch en vervolg 
van het bezoek in de namiddag. Diner en 
overnachting in een viersterrenhotel.

Dag 6: XIAN > CHONGQING
Ontbijt en verkenning van Xian, beschouwd 
als de wieg van de Chinese beschaving. 
Wandeling langs de stadswallen. Bezoek 
aan de islamitische wijk, die beschikt 
over een moskee in Chinese stijl. Stop bij 
de Kleine Pagode van de Wilde Gans, ge-
bouwd in 706. Lunch in de stad. In de na-
middag, transfer naar de luchthaven van 
Xian voor een binnenlandse vlucht richting 
Chongqing. Inscheping aan boord van M/S 
Yangzi Explorer.

Rondleiding in de stad en bezoek aan de 
Gele Kraanvogel-toren. Dit gebouw, vele 
malen herbouwd, is van groot belang voor 
de geschiedenis van de Chinese kunst. De 
locatie biedt een adembenemend uitzicht 
op de Yangtze-rivier. Terugkeer aan boord 
voor het diner.

Dag 7: JIUJIANG > LUSHAN
Ontscheping in Jiujiang en vertrek naar 
de Lushan-berg. De berg ligt tussen 
de Yangtze-rivier in het noorden en het 
Poyang-meer in het zuiden. De Lushan- 
site is beroemd om zijn prachtige land-
schappen: rivieren, watervallen, grotten, 
heldere meren, steile kliffen en in mist ge-
hulde kloven. Het park, erkend als Unesco-
werelderfgoed, omvat zo’n 200 historische 
gebouwen en wordt beschouwd als de 
‘bakermat van de pastorale poëzie en Chi-
nese landschapsschilderkunst’. Ontdek dit 
park met zijn prachtige bloemen, de altijd 
in bloei staande Brocadevallei en de grot 
van de Onsterfelijke. Lunch in een lokaal 
restaurant. Bezoek aan de beroemde Villa 
Meilu, gebouwd in 1903 door een Britse 
architect en een belangrijke vergader-
plaats van de Chinese Communistische 
Partij. Wandeling in het stadje Guling, om-
ringd door bergen. Geniet er van de mooie 
villa’s in eclectische stijl. Terug aan boord 
voor het diner.

Dag 8: NANKIN > SHANGHAI
Aankomst en ontscheping in Nanjing, de 
voormalige hoofdstad van China. Lunch in 
een lokaal restaurant in de stad. Bezoek 
aan het mausoleum van Sun Yat-sen, de 
grondlegger van de Chinese Republiek. 
Zijn indrukwekkende graf is vandaag een 
spirituele plaats voor alle Chinezen. In de 
namiddag transfer per hogesnelheids-
trein naar Shanghai (reistijd: ongeveer 
2u30). Diner in de stad. Overnachting in 
een viersterrenhotel.

Dag 9: SHANGHAI
Na het ontbijt vertrek voor een bezoek 
aan Shanghai, de economische hoofdstad 
van China. Bezoek aan de Jade Boeddha-
tempel en aan een zijdefabriek. Lunch in 
de stad. Wandeling op de Bund met kolo-
niale architectuur,  die getuigt van de aan-
wezigheid van westerse imperialistische 
mogendheden tijdens de 19e eeuw. De 
bouwstijlen variëren van romaans tot ba-
rok, over neoklassiek en art deco. Daarna 
bezoeken we de oude Franse stadswijk in 
Shanghai, bestuurd door Frankrijk tussen 
1849 en 1946. De lange straten met oude 

historische huizen afgelijnd door rijen 
bomen bezorgen de wijk een authentieke 
sfeer en uitstraling. Ten slotte wandeling 
door de typische en levendige voetgan-
gerszone van de Tianzifang-wijk met zijn 
ambachtelijke winkels. Diner en over-
nachting in het hotel.

Dag 10: SHANGHAI
Na het ontbijt, bezoek aan het Museum 
voor Kunst en Geschiedenis (bekend 
als het Shanghai Museum). De collec-
tie biedt een chronologische reis van de 
evolutie van de Chinese kunsten tijdens 
de verschillende dynastieën. Lunch in 
de stad. In de namiddag, bezoek aan de 
Chenghuang-tempel, gebouwd tijdens de 
Ming-dynastie. Vervolgens bezoek aan de 
oude stad en de prachtige tuinen van Yu, 
typisch voorbeeld van de Chinese tuin-
kunst, daterend uit de 16e eeuw en uitge-
roepen tot nationaal monument. Diner en 
overnachting in het hotel. 

Dag 11: SHANGHAI > BRUSSEL
Na het ontbijt, transfer naar de interna-
tionale luchthaven van Shanghai, gele-
gen in de Pudong-wijk. Lijnvlucht naar 
Brussel met tussenlanding. Aankomst in 
Brussel in de late namiddag.

BELANGRIJKE NOTA: 
Het programma kan gewijzigd wor-
den in functie van het waterniveau. 
Dit kan enkel beslist worden door de 
kapitein. Het programma kan even-
eens gewijzigd worden vanwege lo-
kale feesten of manifestaties of om 
technische redenen. 

De Gele Kraanvogel-toren

Mausoleum Sun Yat-sen

Yangtze

Chinese Muur

Deluxe

Badkamer - suite

Hemelsuite

BEIJING EN XIAN
Van 6 tot 11 november 2021 

Ontdek vóór uw cruise op de Yangtze-rivier de hoofdstad van China, de Verboden Stad, de tempels en de bruisende straten. 
Na een bezoek aan de Chinese Muur gaan we richting Xian om de site van het Terracottaleger van Qin Shi Huangdi te bezoe-
ken. Deze pre-extensie toont u de omvang van de pracht en praal van de keizerlijke dynastieën.

DATUM PROGRAMMA

10/11 BRUSSEL–CHONGQING

11/11 CHONGQING

12/11 FENGDU

13/11 BADONG

14/11 DE DRIEKLOVENDAM

15/11 WUHAN

16/11 MOUNT LUSHAN

17/11 NANKIN-SHANGHAI

18/11 SHANGHAI

19/11 SHANGHAI

20/11 SHANGHAI–BRUSSEL



Dag 1: BRUSSEL
Vertrek vanuit Brussel per lijnvlucht met 
tussenlanding naar Chongqing. Nacht-
vlucht. 

Dag 2: CHONGQING (CHINA)
Aankomst in Chongqing. Transfer naar 
het schip en inscheping aan boord van 
M/S Yangzi Explorer. Diner en overnach-
ting aan boord. ’s Avonds afvaart van het 
schip richting Fengdu.

Dag 3: FENGDU
Vroeg in de ochtend bereiken we Fengdu, 
de stad der geesten, lange tijd een grote 
inspiratiebron voor de Chinese literatuur. 
Na het ontbijt bezoeken we de heilige 
heuvel waar taoïstische en boeddhisti-
sche tempels gebouwd zijn op verschil-
lende terrassen. Zij bieden u een uitzon-
derlijk uitzicht op de rivier en de tuinen. 
Terugkeer aan boord voor de lunch en 
varen tijdens de namiddag. Mogelijkheid 
om deel te nemen aan de activiteiten aan 
boord. Diner aan boord. 

Dag 4: BADONG
In de ochtend neemt u plaats in kleine 
boten, die vooruitgetrokken worden door 
mannen langs de jaagpaden op de oevers 
van de Shennong-rivier, een zijrivier van 
de Yangtze. Op de bergwanden getuigen 
hangende doodskisten van een duizend-
jarige menselijke aanwezigheid. Lunch 
aan boord. We bereiken het sluizencom-
plex van de Drieklovendam tegen het 
einde van de namiddag. Passage van de 
vijf sluizen gedurende de avond en nacht. 
Diner aan boord. 

Dag 5: DRIEKLOVENDAM
’s Morgens vroeg vertrek vanaf Sandou-
ping voor een rondleiding van de impo-

sante Drieklovendam. Deze monumen-
tale constructie, een staaltje van moderne 
techniek, is de grootste waterkrachtcen-
trale en dam ter wereld. Bezoek aan het 
museum. Terugkeer aan boord waarna 
het schip verder vaart door de Xiling-kloof. 
De derde en langste kloof van de Yangtze 
strekt zich uit over 60 kilometer. Lunch en 
activiteiten aan boord. Diner aan boord.

Dag 6: WUHAN
In de voormiddag vaart het schip verder. 
Activiteiten en lunch aan boord. In de 
namiddag meert de Yangzi Explorer aan 
in Wuhan, de hoofdstad van de provincie 
Hubei. In deze regio zijn nog sporen te 
vinden van de koloniale westerse wijken. 

Met Knack naar China
Het programma van dag tot dag

BEIJING (PEKING)

XIAN

✈

✈

✈

De afvaart van de Yangtze is een populaire reis in China. Door 
de eeuwen heen bezongen dichters het betoverende decor 
waardoor de rivier zich een weg baant. De Yangtze is niet mak-
kelijk toegankelijk voor buitenlandse toeristen. Enkel via een 
cruise zoals deze kunt u kennismaken met het Chinese bin-
nenland, dat zo lang voor ons, westerlingen, verborgen bleef 
en onbekend terrein was. De M/S Yangzi Explorer, een luxueus 
en ruim schip, is het ideale vervoermiddel om de poëtische 
landschappen en de geschiedenis van de keizerlijke dynastieën 
te ontdekken alsook de modernisering en herculeaanse ver-
stedelijking van het China van de 21e eeuw.

DECORATIE EN SERVICE OP HOOG NIVEAU
De M/S Yangzi Explorer is het kleinste en gezelligste schip op 
de Yangtze. De luxe en het comfort van het interieur kennen hun 
gelijke niet. Er zijn 62 kajuiten beschikbaar waarvan 24 prach-
tige suites. Op het zonnedek vindt u comfortabele ligzetels 
vanwaar u kunt genieten van het voorbijglijdende landschap. U 
zal gecharmeerd zijn door de elegantie van de gemeenschap-
pelijke ruimtes. Zowel de receptie met panoramisch uitzicht 
als het restaurant en het theater waar optredens en lezingen 
plaatsvinden zijn bijzonder aangenaam.

INTRODUCTIE IN DE CHINESE CULTUUR
U wordt ondergedompeld in de Chinese levenskunst met een 
initiatie tai chi op het zonnedek, een les in Chinese kalligra-
fie, een les zijde schilderen of een initiatie in de traditionele 
theeceremonie. De lezingen van onze gast geven u inzicht in de 
leefwereld van de Chinezen en de ontwikkeling van het land. 
Na het diner vrolijken lokale muzikanten en acteurs de avond 
op of staat er een ludieke Knack-quiz op het programma. 

EEN VERZORGDE KEUKEN
Het restaurant Dynastie serveert een internationale keuken 
maar ook lokale gerechten. Het ontbijt en de lunch worden ge-
serveerd in de vorm van een buffet. Het diner wordt geserveerd 
à la carte. 

DE M/S YANGZI EXPLORER
ONGEZIENE LUXE EN COMFORT

PRIJS IN EURO PER PERSOON
(ALLE TAKSEN INBEGREPEN) 
Dubbele bezetting Single bezetting

€ 1790 € 2090

VERTREK GEGARANDEERD VANAF 30 PERSONEN.

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Internationale vluchten H/T  

(inbegrepen in het cruiseprogramma)
• Andere dranken dan vermeld in  

het programma 
• Servicekosten voor gidsen en chauffeurs
• Reisverzekeringen

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS

• Binnenlandse lijnvluchten Peking/Xian en Xian/Chongqing in economyclass 
(China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Sichuan Airlines) 

• Alle transfers zoals beschreven in het programma
• Accommodatie in een twee persoonskamer in een viersterrenhotel (lokale clas-

sificatie) in Peking (3 nachten) en in Xian (1 nacht) 
• Volpension vanaf de lunch op dag 2 tot de lunch op dag 6 
• Mineraalwater tijdens de maaltijden in de restaurants in Peking en Xian 
• Bezoeken zoals beschreven in het programma met lokale gids
• Knack Cruises-reisbegeleiding
• Speciaal diner ‘Gelakte eend’ in Peking

PRE-EXTENSIE VAN UW CRUISE

Dag 1: BRUSSEL 
Vertrek uit Brussel richting Beijing per 
lijnvlucht met tussenlanding. Nachtvlucht.

Dag 2: BEIJING (China)
’s Morgens aankomst op de luchthaven 
van Beijing. Verwelkoming en transfer 
naar een viersterrenhotel voor de lunch. 
In de namiddag, bezoek aan het Zomer-
paleis, gebouwd in 1750, een meesterwerk 
op het gebied van Chinese landschaps-
architectuur. ’s Avonds wandeling door de 
beroemde winkelstraat Wangfujing. Diner 
in de stad. Overnachting in het hotel.

Dag 3: BEIJING
Vertrek ‘s ochtends voor een bezoek aan 
de Chinese Muur. De muur werd gebouwd 
om invasies uit het noorden tegen te hou-
den en strekt zich uit over bijna 5000 km. 
Na een korte klim, lunch in een lokaal res-
taurant. In de namiddag, stop aan de hei-
lige Weg der Zielen. Bezoek aan de Ming- 

graven, in het bijzonder aan het graf van 
Changling, een van de belangrijkste graf-
tombes van deze necropool. Terug naar 
Beijing tegen het einde van de dag. Diner 
in de stad. Overnachting in het hotel.

Dag 4: BEIJING

Na het ontbijt vertrek voor het bezoek aan 
de Tempel van de Hemel, hét symbool van 
Beijing. Vervolgens ontdekking van de 
Yonghe-tempel, een van de belangrijkste 
en best bewaarde tempels van de hoofd-
stad. Bezoek aan de volledige site met zijn 
verschillende paviljoens gewijd aan de 
verering van Boeddha. Lunch in een res-
taurant in de stad. In de namiddag bezoek 
aan de Verboden Stad. Wandeling over het 
Tiananmenplein met de Poort van de He-
melse Vrede. Bezoek aan de voornaamste 
paleizen en tuinen. ‘s Avonds diner in de 
stad met op het menu de befaamde gelak-
te eend. Overnachting in het hotel. 

Dag 5: BEIJING > XIAN
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven 
van Beijing. Vertrek per vlucht naar Xian 
(reistijd: +/- 1u30). Bij aankomst vertrek 
naar de site van het Terracottaleger van 
Qin Shi Huangdi en bijbehorend museum 
waar twee prachtige bronzen vierspannen 
tentoongesteld staan. Lunch en vervolg 
van het bezoek in de namiddag. Diner en 
overnachting in een viersterrenhotel.

Dag 6: XIAN > CHONGQING
Ontbijt en verkenning van Xian, beschouwd 
als de wieg van de Chinese beschaving. 
Wandeling langs de stadswallen. Bezoek 
aan de islamitische wijk, die beschikt 
over een moskee in Chinese stijl. Stop bij 
de Kleine Pagode van de Wilde Gans, ge-
bouwd in 706. Lunch in de stad. In de na-
middag, transfer naar de luchthaven van 
Xian voor een binnenlandse vlucht richting 
Chongqing. Inscheping aan boord van M/S 
Yangzi Explorer.

Rondleiding in de stad en bezoek aan de 
Gele Kraanvogel-toren. Dit gebouw, vele 
malen herbouwd, is van groot belang voor 
de geschiedenis van de Chinese kunst. De 
locatie biedt een adembenemend uitzicht 
op de Yangtze-rivier. Terugkeer aan boord 
voor het diner.

Dag 7: JIUJIANG > LUSHAN
Ontscheping in Jiujiang en vertrek naar 
de Lushan-berg. De berg ligt tussen 
de Yangtze-rivier in het noorden en het 
Poyang-meer in het zuiden. De Lushan- 
site is beroemd om zijn prachtige land-
schappen: rivieren, watervallen, grotten, 
heldere meren, steile kliffen en in mist ge-
hulde kloven. Het park, erkend als Unesco-
werelderfgoed, omvat zo’n 200 historische 
gebouwen en wordt beschouwd als de 
‘bakermat van de pastorale poëzie en Chi-
nese landschapsschilderkunst’. Ontdek dit 
park met zijn prachtige bloemen, de altijd 
in bloei staande Brocadevallei en de grot 
van de Onsterfelijke. Lunch in een lokaal 
restaurant. Bezoek aan de beroemde Villa 
Meilu, gebouwd in 1903 door een Britse 
architect en een belangrijke vergader-
plaats van de Chinese Communistische 
Partij. Wandeling in het stadje Guling, om-
ringd door bergen. Geniet er van de mooie 
villa’s in eclectische stijl. Terug aan boord 
voor het diner.

Dag 8: NANKIN > SHANGHAI
Aankomst en ontscheping in Nanjing, de 
voormalige hoofdstad van China. Lunch in 
een lokaal restaurant in de stad. Bezoek 
aan het mausoleum van Sun Yat-sen, de 
grondlegger van de Chinese Republiek. 
Zijn indrukwekkende graf is vandaag een 
spirituele plaats voor alle Chinezen. In de 
namiddag transfer per hogesnelheids-
trein naar Shanghai (reistijd: ongeveer 
2u30). Diner in de stad. Overnachting in 
een viersterrenhotel.

Dag 9: SHANGHAI
Na het ontbijt vertrek voor een bezoek 
aan Shanghai, de economische hoofdstad 
van China. Bezoek aan de Jade Boeddha-
tempel en aan een zijdefabriek. Lunch in 
de stad. Wandeling op de Bund met kolo-
niale architectuur,  die getuigt van de aan-
wezigheid van westerse imperialistische 
mogendheden tijdens de 19e eeuw. De 
bouwstijlen variëren van romaans tot ba-
rok, over neoklassiek en art deco. Daarna 
bezoeken we de oude Franse stadswijk in 
Shanghai, bestuurd door Frankrijk tussen 
1849 en 1946. De lange straten met oude 

historische huizen afgelijnd door rijen 
bomen bezorgen de wijk een authentieke 
sfeer en uitstraling. Ten slotte wandeling 
door de typische en levendige voetgan-
gerszone van de Tianzifang-wijk met zijn 
ambachtelijke winkels. Diner en over-
nachting in het hotel.

Dag 10: SHANGHAI
Na het ontbijt, bezoek aan het Museum 
voor Kunst en Geschiedenis (bekend 
als het Shanghai Museum). De collec-
tie biedt een chronologische reis van de 
evolutie van de Chinese kunsten tijdens 
de verschillende dynastieën. Lunch in 
de stad. In de namiddag, bezoek aan de 
Chenghuang-tempel, gebouwd tijdens de 
Ming-dynastie. Vervolgens bezoek aan de 
oude stad en de prachtige tuinen van Yu, 
typisch voorbeeld van de Chinese tuin-
kunst, daterend uit de 16e eeuw en uitge-
roepen tot nationaal monument. Diner en 
overnachting in het hotel. 

Dag 11: SHANGHAI > BRUSSEL
Na het ontbijt, transfer naar de interna-
tionale luchthaven van Shanghai, gele-
gen in de Pudong-wijk. Lijnvlucht naar 
Brussel met tussenlanding. Aankomst in 
Brussel in de late namiddag.

BELANGRIJKE NOTA: 
Het programma kan gewijzigd wor-
den in functie van het waterniveau. 
Dit kan enkel beslist worden door de 
kapitein. Het programma kan even-
eens gewijzigd worden vanwege lo-
kale feesten of manifestaties of om 
technische redenen. 

De Gele Kraanvogel-toren

Mausoleum Sun Yat-sen

Yangtze

Chinese Muur

Deluxe

Badkamer - suite

Hemelsuite

BEIJING EN XIAN
Van 6 tot 11 november 2021 

Ontdek vóór uw cruise op de Yangtze-rivier de hoofdstad van China, de Verboden Stad, de tempels en de bruisende straten. 
Na een bezoek aan de Chinese Muur gaan we richting Xian om de site van het Terracottaleger van Qin Shi Huangdi te bezoe-
ken. Deze pre-extensie toont u de omvang van de pracht en praal van de keizerlijke dynastieën.

DATUM PROGRAMMA

10/11 BRUSSEL–CHONGQING

11/11 CHONGQING

12/11 FENGDU

13/11 BADONG

14/11 DE DRIEKLOVENDAM

15/11 WUHAN

16/11 MOUNT LUSHAN

17/11 NANKIN-SHANGHAI

18/11 SHANGHAI

19/11 SHANGHAI

20/11 SHANGHAI–BRUSSEL



Dag 1: BRUSSEL
Vertrek vanuit Brussel per lijnvlucht met 
tussenlanding naar Chongqing. Nacht-
vlucht. 

Dag 2: CHONGQING (CHINA)
Aankomst in Chongqing. Transfer naar 
het schip en inscheping aan boord van 
M/S Yangzi Explorer. Diner en overnach-
ting aan boord. ’s Avonds afvaart van het 
schip richting Fengdu.

Dag 3: FENGDU
Vroeg in de ochtend bereiken we Fengdu, 
de stad der geesten, lange tijd een grote 
inspiratiebron voor de Chinese literatuur. 
Na het ontbijt bezoeken we de heilige 
heuvel waar taoïstische en boeddhisti-
sche tempels gebouwd zijn op verschil-
lende terrassen. Zij bieden u een uitzon-
derlijk uitzicht op de rivier en de tuinen. 
Terugkeer aan boord voor de lunch en 
varen tijdens de namiddag. Mogelijkheid 
om deel te nemen aan de activiteiten aan 
boord. Diner aan boord. 

Dag 4: BADONG
In de ochtend neemt u plaats in kleine 
boten, die vooruitgetrokken worden door 
mannen langs de jaagpaden op de oevers 
van de Shennong-rivier, een zijrivier van 
de Yangtze. Op de bergwanden getuigen 
hangende doodskisten van een duizend-
jarige menselijke aanwezigheid. Lunch 
aan boord. We bereiken het sluizencom-
plex van de Drieklovendam tegen het 
einde van de namiddag. Passage van de 
vijf sluizen gedurende de avond en nacht. 
Diner aan boord. 

Dag 5: DRIEKLOVENDAM
’s Morgens vroeg vertrek vanaf Sandou-
ping voor een rondleiding van de impo-

sante Drieklovendam. Deze monumen-
tale constructie, een staaltje van moderne 
techniek, is de grootste waterkrachtcen-
trale en dam ter wereld. Bezoek aan het 
museum. Terugkeer aan boord waarna 
het schip verder vaart door de Xiling-kloof. 
De derde en langste kloof van de Yangtze 
strekt zich uit over 60 kilometer. Lunch en 
activiteiten aan boord. Diner aan boord.

Dag 6: WUHAN
In de voormiddag vaart het schip verder. 
Activiteiten en lunch aan boord. In de 
namiddag meert de Yangzi Explorer aan 
in Wuhan, de hoofdstad van de provincie 
Hubei. In deze regio zijn nog sporen te 
vinden van de koloniale westerse wijken. 

Met Knack naar China
Het programma van dag tot dag

BEIJING (PEKING)

XIAN

✈

✈

✈

De afvaart van de Yangtze is een populaire reis in China. Door 
de eeuwen heen bezongen dichters het betoverende decor 
waardoor de rivier zich een weg baant. De Yangtze is niet mak-
kelijk toegankelijk voor buitenlandse toeristen. Enkel via een 
cruise zoals deze kunt u kennismaken met het Chinese bin-
nenland, dat zo lang voor ons, westerlingen, verborgen bleef 
en onbekend terrein was. De M/S Yangzi Explorer, een luxueus 
en ruim schip, is het ideale vervoermiddel om de poëtische 
landschappen en de geschiedenis van de keizerlijke dynastieën 
te ontdekken alsook de modernisering en herculeaanse ver-
stedelijking van het China van de 21e eeuw.

DECORATIE EN SERVICE OP HOOG NIVEAU
De M/S Yangzi Explorer is het kleinste en gezelligste schip op 
de Yangtze. De luxe en het comfort van het interieur kennen hun 
gelijke niet. Er zijn 62 kajuiten beschikbaar waarvan 24 prach-
tige suites. Op het zonnedek vindt u comfortabele ligzetels 
vanwaar u kunt genieten van het voorbijglijdende landschap. U 
zal gecharmeerd zijn door de elegantie van de gemeenschap-
pelijke ruimtes. Zowel de receptie met panoramisch uitzicht 
als het restaurant en het theater waar optredens en lezingen 
plaatsvinden zijn bijzonder aangenaam.

INTRODUCTIE IN DE CHINESE CULTUUR
U wordt ondergedompeld in de Chinese levenskunst met een 
initiatie tai chi op het zonnedek, een les in Chinese kalligra-
fie, een les zijde schilderen of een initiatie in de traditionele 
theeceremonie. De lezingen van onze gast geven u inzicht in de 
leefwereld van de Chinezen en de ontwikkeling van het land. 
Na het diner vrolijken lokale muzikanten en acteurs de avond 
op of staat er een ludieke Knack-quiz op het programma. 

EEN VERZORGDE KEUKEN
Het restaurant Dynastie serveert een internationale keuken 
maar ook lokale gerechten. Het ontbijt en de lunch worden ge-
serveerd in de vorm van een buffet. Het diner wordt geserveerd 
à la carte. 

DE M/S YANGZI EXPLORER
ONGEZIENE LUXE EN COMFORT

PRIJS IN EURO PER PERSOON
(ALLE TAKSEN INBEGREPEN) 
Dubbele bezetting Single bezetting

€ 1790 € 2090

VERTREK GEGARANDEERD VANAF 30 PERSONEN.

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Internationale vluchten H/T  

(inbegrepen in het cruiseprogramma)
• Andere dranken dan vermeld in  

het programma 
• Servicekosten voor gidsen en chauffeurs
• Reisverzekeringen

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS

• Binnenlandse lijnvluchten Peking/Xian en Xian/Chongqing in economyclass 
(China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Sichuan Airlines) 

• Alle transfers zoals beschreven in het programma
• Accommodatie in een twee persoonskamer in een viersterrenhotel (lokale clas-

sificatie) in Peking (3 nachten) en in Xian (1 nacht) 
• Volpension vanaf de lunch op dag 2 tot de lunch op dag 6 
• Mineraalwater tijdens de maaltijden in de restaurants in Peking en Xian 
• Bezoeken zoals beschreven in het programma met lokale gids
• Knack Cruises-reisbegeleiding
• Speciaal diner ‘Gelakte eend’ in Peking

PRE-EXTENSIE VAN UW CRUISE

Dag 1: BRUSSEL 
Vertrek uit Brussel richting Beijing per 
lijnvlucht met tussenlanding. Nachtvlucht.

Dag 2: BEIJING (China)
’s Morgens aankomst op de luchthaven 
van Beijing. Verwelkoming en transfer 
naar een viersterrenhotel voor de lunch. 
In de namiddag, bezoek aan het Zomer-
paleis, gebouwd in 1750, een meesterwerk 
op het gebied van Chinese landschaps-
architectuur. ’s Avonds wandeling door de 
beroemde winkelstraat Wangfujing. Diner 
in de stad. Overnachting in het hotel.

Dag 3: BEIJING
Vertrek ‘s ochtends voor een bezoek aan 
de Chinese Muur. De muur werd gebouwd 
om invasies uit het noorden tegen te hou-
den en strekt zich uit over bijna 5000 km. 
Na een korte klim, lunch in een lokaal res-
taurant. In de namiddag, stop aan de hei-
lige Weg der Zielen. Bezoek aan de Ming- 

graven, in het bijzonder aan het graf van 
Changling, een van de belangrijkste graf-
tombes van deze necropool. Terug naar 
Beijing tegen het einde van de dag. Diner 
in de stad. Overnachting in het hotel.

Dag 4: BEIJING

Na het ontbijt vertrek voor het bezoek aan 
de Tempel van de Hemel, hét symbool van 
Beijing. Vervolgens ontdekking van de 
Yonghe-tempel, een van de belangrijkste 
en best bewaarde tempels van de hoofd-
stad. Bezoek aan de volledige site met zijn 
verschillende paviljoens gewijd aan de 
verering van Boeddha. Lunch in een res-
taurant in de stad. In de namiddag bezoek 
aan de Verboden Stad. Wandeling over het 
Tiananmenplein met de Poort van de He-
melse Vrede. Bezoek aan de voornaamste 
paleizen en tuinen. ‘s Avonds diner in de 
stad met op het menu de befaamde gelak-
te eend. Overnachting in het hotel. 

Dag 5: BEIJING > XIAN
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven 
van Beijing. Vertrek per vlucht naar Xian 
(reistijd: +/- 1u30). Bij aankomst vertrek 
naar de site van het Terracottaleger van 
Qin Shi Huangdi en bijbehorend museum 
waar twee prachtige bronzen vierspannen 
tentoongesteld staan. Lunch en vervolg 
van het bezoek in de namiddag. Diner en 
overnachting in een viersterrenhotel.

Dag 6: XIAN > CHONGQING
Ontbijt en verkenning van Xian, beschouwd 
als de wieg van de Chinese beschaving. 
Wandeling langs de stadswallen. Bezoek 
aan de islamitische wijk, die beschikt 
over een moskee in Chinese stijl. Stop bij 
de Kleine Pagode van de Wilde Gans, ge-
bouwd in 706. Lunch in de stad. In de na-
middag, transfer naar de luchthaven van 
Xian voor een binnenlandse vlucht richting 
Chongqing. Inscheping aan boord van M/S 
Yangzi Explorer.

Rondleiding in de stad en bezoek aan de 
Gele Kraanvogel-toren. Dit gebouw, vele 
malen herbouwd, is van groot belang voor 
de geschiedenis van de Chinese kunst. De 
locatie biedt een adembenemend uitzicht 
op de Yangtze-rivier. Terugkeer aan boord 
voor het diner.

Dag 7: JIUJIANG > LUSHAN
Ontscheping in Jiujiang en vertrek naar 
de Lushan-berg. De berg ligt tussen 
de Yangtze-rivier in het noorden en het 
Poyang-meer in het zuiden. De Lushan- 
site is beroemd om zijn prachtige land-
schappen: rivieren, watervallen, grotten, 
heldere meren, steile kliffen en in mist ge-
hulde kloven. Het park, erkend als Unesco-
werelderfgoed, omvat zo’n 200 historische 
gebouwen en wordt beschouwd als de 
‘bakermat van de pastorale poëzie en Chi-
nese landschapsschilderkunst’. Ontdek dit 
park met zijn prachtige bloemen, de altijd 
in bloei staande Brocadevallei en de grot 
van de Onsterfelijke. Lunch in een lokaal 
restaurant. Bezoek aan de beroemde Villa 
Meilu, gebouwd in 1903 door een Britse 
architect en een belangrijke vergader-
plaats van de Chinese Communistische 
Partij. Wandeling in het stadje Guling, om-
ringd door bergen. Geniet er van de mooie 
villa’s in eclectische stijl. Terug aan boord 
voor het diner.

Dag 8: NANKIN > SHANGHAI
Aankomst en ontscheping in Nanjing, de 
voormalige hoofdstad van China. Lunch in 
een lokaal restaurant in de stad. Bezoek 
aan het mausoleum van Sun Yat-sen, de 
grondlegger van de Chinese Republiek. 
Zijn indrukwekkende graf is vandaag een 
spirituele plaats voor alle Chinezen. In de 
namiddag transfer per hogesnelheids-
trein naar Shanghai (reistijd: ongeveer 
2u30). Diner in de stad. Overnachting in 
een viersterrenhotel.

Dag 9: SHANGHAI
Na het ontbijt vertrek voor een bezoek 
aan Shanghai, de economische hoofdstad 
van China. Bezoek aan de Jade Boeddha-
tempel en aan een zijdefabriek. Lunch in 
de stad. Wandeling op de Bund met kolo-
niale architectuur,  die getuigt van de aan-
wezigheid van westerse imperialistische 
mogendheden tijdens de 19e eeuw. De 
bouwstijlen variëren van romaans tot ba-
rok, over neoklassiek en art deco. Daarna 
bezoeken we de oude Franse stadswijk in 
Shanghai, bestuurd door Frankrijk tussen 
1849 en 1946. De lange straten met oude 

historische huizen afgelijnd door rijen 
bomen bezorgen de wijk een authentieke 
sfeer en uitstraling. Ten slotte wandeling 
door de typische en levendige voetgan-
gerszone van de Tianzifang-wijk met zijn 
ambachtelijke winkels. Diner en over-
nachting in het hotel.

Dag 10: SHANGHAI
Na het ontbijt, bezoek aan het Museum 
voor Kunst en Geschiedenis (bekend 
als het Shanghai Museum). De collec-
tie biedt een chronologische reis van de 
evolutie van de Chinese kunsten tijdens 
de verschillende dynastieën. Lunch in 
de stad. In de namiddag, bezoek aan de 
Chenghuang-tempel, gebouwd tijdens de 
Ming-dynastie. Vervolgens bezoek aan de 
oude stad en de prachtige tuinen van Yu, 
typisch voorbeeld van de Chinese tuin-
kunst, daterend uit de 16e eeuw en uitge-
roepen tot nationaal monument. Diner en 
overnachting in het hotel. 

Dag 11: SHANGHAI > BRUSSEL
Na het ontbijt, transfer naar de interna-
tionale luchthaven van Shanghai, gele-
gen in de Pudong-wijk. Lijnvlucht naar 
Brussel met tussenlanding. Aankomst in 
Brussel in de late namiddag.

BELANGRIJKE NOTA: 
Het programma kan gewijzigd wor-
den in functie van het waterniveau. 
Dit kan enkel beslist worden door de 
kapitein. Het programma kan even-
eens gewijzigd worden vanwege lo-
kale feesten of manifestaties of om 
technische redenen. 

De Gele Kraanvogel-toren

Mausoleum Sun Yat-sen

Yangtze

Chinese Muur

Deluxe

Badkamer - suite

Hemelsuite

BEIJING EN XIAN
Van 6 tot 11 november 2021 

Ontdek vóór uw cruise op de Yangtze-rivier de hoofdstad van China, de Verboden Stad, de tempels en de bruisende straten. 
Na een bezoek aan de Chinese Muur gaan we richting Xian om de site van het Terracottaleger van Qin Shi Huangdi te bezoe-
ken. Deze pre-extensie toont u de omvang van de pracht en praal van de keizerlijke dynastieën.

DATUM PROGRAMMA

10/11 BRUSSEL–CHONGQING

11/11 CHONGQING

12/11 FENGDU

13/11 BADONG

14/11 DE DRIEKLOVENDAM

15/11 WUHAN

16/11 MOUNT LUSHAN

17/11 NANKIN-SHANGHAI

18/11 SHANGHAI

19/11 SHANGHAI

20/11 SHANGHAI–BRUSSEL



De Yangtze ontspringt in de provincie Qinghai, en stroomt 
van West- naar Oost-China. Deze rivier is de langste 
van China, en na de Amazone en de Nijl de langste ter 
wereld. Hij stroomt vanuit de bergen door een oneindig 
scala aan landschappen naar de zee en heeft een lengte 
van ongeveer 6380 kilometer. De Yangtze fungeert sinds 
3000 jaar als een belangrijke vervoersslagader, die bij 
Shanghai uitmondt in een labyrint van kanalen. De ri-
vier verbindt het Chinese binnenland met de kust en 
zorgt voor irrigatie en drainage. Hij wordt traditioneel 
beschouwd als de scheidslijn tussen Noord-China en 
Zuid-China en als de wieg van de Chinese beschaving. 
Het bootverkeer op de rivier bekijken is een belevenis 
op zich: zowel enorme vrachtschepen als kleine sam-
pans varen er kriskras door elkaar.
In de 19e eeuw trok het Westen China binnen via de 
Yangtze en dwong het belangrijke concessies af tot in 
Nanjing en Wuhan. Vandaag speelt de Yangtze nog een 

belangrijke rol in de ontwikkeling van het land. Op de 
middenloop van de Yangtze bouwde China tussen 1994 
en 2006 de beroemde Drieklovendam. Na jaren titanen-
werk en het delokaliseren van 1,3 miljoen bewoners, 
werd hiermee de grootste dam ter wereld gebouwd. De 
dam werd aangelegd om de enorme jaarlijkse overstro-
mingen in het gebied tegen te gaan. Verder voorziet de 
dam door hydro-elektrische energiewinning zo’n 10% 
van de totale Chinese bevolking van energie. Ook de 
ontwikkeling van Centraal-China werd met dit project 
versneld. Deze ingreep in de natuur heeft echter de 
poëtische pracht van het landschap niet kunnen uitwis-
sen. De diepe ravijnen en grillige rotsformaties lijken 
door reuzen geboetseerd. 
Tijdens deze fabuleuze reis, van Chongqing via Nanjing 
tot in Shanghai, leert u dat in China rationaliteit en func-
tionaliteit verzoend worden met plezier, verfijning en 
spirituele durf.

Knacks cruise
dwars door China 
Varen op de Yangtze

Van 10 tot 20 november 2021

DE M/S YANGZI EXPLORER
PLAN VAN HET SCHIP

Type kajuit Dek Dubbele 
bezetting

Single 
bezetting

Kajuit Deluxe 31 m2 Hoofddek € 3990 € 6250

Kajuit Deluxe 31 m2 Bovendek € 4210 € 6550

Kajuit Deluxe 31 m2 Panoramadek € 4410 € 6850

Suite 39 m2 Panoramadek € 4610 /

Suite 39 m2 Sloependek € 4810 /

Jade-/Mandarijnsuite 81 m2 Sloependek € 5615 /

Keizerlijke/Hemelsuite 110 m2 Bovendek € 6015 /
 Prijs

PRIJS IN EURO PER PERSOON

VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE: 
Neem contact op met Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41 of mail 
naar info@rivagesdumonde.be of stuur bijbehorend boekingsformulier 
volledig ingevuld, samen met een kopie van uw internationaal paspoort naar 
Rivages du Monde, ‘Knack-cruise dwars door China’, Bergstraat 17, 1000 Brussel

GEGARANDEERD VERTREK VANAF 60 PERS.

De Bund - Shanghai

Drieklovendam

Mount Lushan

De wieg van de Chinese beschaving: 
de Yangtze
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DE KAJUITEN
De ruime en comfortabele kajuiten hebben allemaal 
buitenzicht en zijn verdeeld over 4 dekken. De De-
luxe-kajuiten vindt u op 3 dekken, zijn 31 m² groot en 
beschikken over een groot schuifraam en een klein 
balkon. De suites vindt u op het panorama- en sloe-
pendek. Deze zijn 39 m² groot en beschikken over een 
groot schuifraam en een balkon met tafel en stoelen. 
Alle kajuiten beschikken over airco en een salon met 
zetels, bureau, minibar, kluis, haardroger en tv. In 
elke kajuit is er een badkamer met douche. Er zijn ook 
4 buitengewone suites beschikbaar (Mandarijnsuite, 
Jadesuite, Hemelsuite, Keizerlijke suite), waarvan de 
oppervlakte varieert van 81 tot 110 m². Deze kajuiten 
zijn schitterend gedecoreerd en stijlvol bemeubeld. 
De grote ramen bieden een uitzonderlijk uitzicht op de 
stroom en de oevers. 

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Lijnvluchten Brussel/Chongqing en Shanghai/

Brussel in economyclass (onder voorbehoud 
van beschikbaarheden) met tussenlanding  
(Aeroflot, Cathay Pacific, Lufthansa, Finnair,  
Austrian Airlines...) 

• Luchthaventaksen (€ 470 zoals op heden bekend), 
variabel en onderhevig aan wijzigingen 

• Alle transfers zoals vermeld in het programma 
• Accommodatie in de gekozen categorie aan boord 

van M/S Yangzi Explorer 
• Accommodatie in een tweepersoonskamer met 

ontbijt in een viersterrenhotel (lokale classificatie) 
in Shanghai (3 nachten) 

• Hogesnelheidstrein Nanjing / Shanghai in tweede 
klasse 

• Volpension vanaf het diner op dag 2 tot het ontbijt 
op dag 11 

• Dranken aan boord: mineraalwater, bier, lokale 
wijn en niet-alcoholische dranken tijdens de  
maaltijden aan boord 

• Mineraalwater tijdens de maaltijden in de restau-
rants in Shanghai 

• Alle bezoeken en uitstappen zoals beschreven in 
het programma met lokale gids 

• Activiteiten aan boord 
• Voordrachten aan boord door een Knack Cruises- 

gastspreker 
• Servicekosten voor het personeel aan boord 
• De diensten van een Nederlandstalige cruise-

directeur en een Knack Cruises-begeleidingsteam

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Aanvraag visum China: € 180 (op heden voor  

personen met Belgische nationaliteit) 
• Andere dranken dan vermeld in het programma 
• Servicekosten voor gidsen en chauffeurs  

(€ 60 per persoon voorzien) 
• Reisverzekeringen 
• Mogelijkheid om in businessclass te vliegen: 

gelieve ons te contacteren

TECHNISCHE SPECIFICATIES: Lengte: 91 m – breedte: 16 m – 5 dekken – 
62 kajuiten – 124 passagiers – elektriciteit: 220 V

Yangtze
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Wij verwelkomen aan boord
Stefan Blommaert 

Stefan Blommaert is buitenlandjournalist bij de VRT. Aan de Vrije Universiteit 
Brussel studeerde hij Hedendaagse Geschiedenis. In 1984 kwam hij bij de ra-
dionieuwsdienst van de toenmalige BRT werken en een jaar later stapte hij over 
naar televisie. Blommaert specialiseerde zich in Oost-Europa en was in 1993 en 
1994 correspondent van de VRT in Moskou. Na de eeuwwisseling verlegde hij zijn 
focus naar Azië. Van 2012 tot 2014 was hij VRT-correspondent vanuit de Chinese 
hoofdstad Peking. Sindsdien is hij de regio van nabij blijven volgen. In februari 
2019 verscheen zijn boek ‘De Eeuw van Xi’. Blommaert is de geknipte gast om ons 
te vergezellen op deze Knack-cruise.

FORMALITEITEN VOOR DEELNEMERS MET DE  
BELGISCHE EN NEDERLANDSE NATIONALITEIT
• Visum en internationaal paspoort, geldig tot en  

met 6 maanden na terugreis 

VLUCHTINFORMATIE
Aangezien de vluchtschema’s nog niet bekend waren op het 
moment van publicatie van deze brochure, is het mogelijk dat de 
vluchten worden uitgevoerd van en/of naar Parijs in plaats van 
Brussel. In dit geval wordt een transfer tussen Brussel en Parijs 
(H/T) voorzien. Deze cruise wordt gerealiseerd in samenwerking 
met onze partner Rivages du Monde.



De Yangtze ontspringt in de provincie Qinghai, en stroomt 
van West- naar Oost-China. Deze rivier is de langste 
van China, en na de Amazone en de Nijl de langste ter 
wereld. Hij stroomt vanuit de bergen door een oneindig 
scala aan landschappen naar de zee en heeft een lengte 
van ongeveer 6380 kilometer. De Yangtze fungeert sinds 
3000 jaar als een belangrijke vervoersslagader, die bij 
Shanghai uitmondt in een labyrint van kanalen. De ri-
vier verbindt het Chinese binnenland met de kust en 
zorgt voor irrigatie en drainage. Hij wordt traditioneel 
beschouwd als de scheidslijn tussen Noord-China en 
Zuid-China en als de wieg van de Chinese beschaving. 
Het bootverkeer op de rivier bekijken is een belevenis 
op zich: zowel enorme vrachtschepen als kleine sam-
pans varen er kriskras door elkaar.
In de 19e eeuw trok het Westen China binnen via de 
Yangtze en dwong het belangrijke concessies af tot in 
Nanjing en Wuhan. Vandaag speelt de Yangtze nog een 

belangrijke rol in de ontwikkeling van het land. Op de 
middenloop van de Yangtze bouwde China tussen 1994 
en 2006 de beroemde Drieklovendam. Na jaren titanen-
werk en het delokaliseren van 1,3 miljoen bewoners, 
werd hiermee de grootste dam ter wereld gebouwd. De 
dam werd aangelegd om de enorme jaarlijkse overstro-
mingen in het gebied tegen te gaan. Verder voorziet de 
dam door hydro-elektrische energiewinning zo’n 10% 
van de totale Chinese bevolking van energie. Ook de 
ontwikkeling van Centraal-China werd met dit project 
versneld. Deze ingreep in de natuur heeft echter de 
poëtische pracht van het landschap niet kunnen uitwis-
sen. De diepe ravijnen en grillige rotsformaties lijken 
door reuzen geboetseerd. 
Tijdens deze fabuleuze reis, van Chongqing via Nanjing 
tot in Shanghai, leert u dat in China rationaliteit en func-
tionaliteit verzoend worden met plezier, verfijning en 
spirituele durf.
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