
	  
	  
Voorbereiding	  op	  je	  Yunnan	  Tea	  Tour	  
Volg	  alsjeblieft	  de	  volgende	  stappen	  om	  je	  voor	  te	  bereiden	  op	  onze	  trip.	  We	  willen	  dat	  je	  
een	  geweldige	  tijd	  hebt	  met	  ons,	  dus	  bel	  gerust	  (06	  41	  81	  33	  55)	  als	  je	  vragen	  hebt.	  
	  
Stap	  1:	  Regel	  documenten	  en	  andere	  zaken	  voor	  vertrek	  

1. Zorg	  dat	  je	  een	  adequate	  ziektekostenverzekering	  en	  reisverzekering	  hebt	  om	  te	  
reizen	  in	  China.	  Stuur	  ons	  alsjeblieft	  een	  bewijs	  van	  de	  verzekering.	  

2. Vraag	  je	  Chinese	  visum	  aan.	  Neem	  contact	  op	  met	  ons	  als	  je	  hulp	  nodig	  hebt	  met	  
het	  invullen	  van	  de	  formulieren.	  

3. Bespreek	  of	  en	  welke	  vaccinaties	  je	  nodig	  hebt	  met	  de	  huisarts,	  GGD	  of	  andere	  
vaccinatiekliniek.	  Let	  op:	  Xishuangbanna	  in	  Yunnan	  is	  het	  enige	  stukje	  van	  China	  
waar	  malaria	  heerst.	  Het	  is	  van	  belang	  om	  malariapillen	  te	  slikken.	  

4. Zet	  je	  betaalpas	  op	  Wereldprofiel	  zodat	  je	  kunt	  pinnen	  in	  China.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  
je	  dit	  eerder	  hebt	  gedaan,	  maar	  opnieuw	  moet	  doen.	  Sommige	  banken	  zetten	  de	  
betaalpas	  na	  enkele	  maanden	  automatisch	  weer	  op	  Europaprofiel.	  Om	  buiten	  
Europa	  te	  kunnen	  betalen	  en	  geld	  opnemen,	  moet	  je	  betaalprofiel	  ingesteld	  staan	  
op	  Wereldprofiel.	  

	  
Stap	  2:	  Verzamel	  belangrijke	  documenten	  en	  informatie	  om	  mee	  te	  nemen	  
Neem	  naast	  de	  originele	  documenten	  kopieën	  mee	  naar	  China	  van:	  

• Je	  inentingsboekje	  
• Je	  paspoort	  en	  je	  visum	  in	  het	  paspoort	  
• Ziektekostenverzekering	  en	  reisverzekering	  voor	  het	  geval	  je	  deze	  nodig	  hebt	  in	  

China	  
	  
Stap	  3:	  Bereid	  je	  bagage	  voor	  
Hou	  er	  rekening	  mee	  dat	  je	  maar	  één	  koffer	  of	  tas	  mee	  kan	  nemen.	  Je	  moet	  deze	  koffer	  of	  
tas	  zelf	  kunnen	  dragen.	  We	  zullen	  in	  	  landelijk	  gebied	  reizen	  en	  hebben	  geen	  personeel	  
om	  de	  koffers	  voor	  ons	  te	  dragen.	  
	  
Overweeg	  om	  het	  volgende	  mee	  te	  nemen:	  

• Goede	  wandelschoenen	  zoals	  hardloopschoenen	  of	  andere	  stevige	  schoenen.	  
• Eerste	  hulp:	  antibiotica,	  eerste	  hulp	  kistje,	  anti-‐muggenmiddelen…Medicijnen	  op	  

recept	  hebben	  een	  Engelstalige	  verklaring	  nodig	  van	  de	  apotheek	  of	  arts!	  
• Cadeautjes:	  Chinezen	  vinden	  het	  erg	  leuk	  om	  foto’s	  of	  ansichtkaarten	  te	  zien	  van	  

de	  plaats	  waar	  wij	  wonen.	  Daarnaast	  blijft	  het	  natuurlijk	  leuk	  om	  kleine	  
presentjes	  mee	  te	  nemen	  voor	  gastgezinnen	  en/of	  kinderen	  (stroopwafels,	  
snoepjes,	  pennen,	  kaarten,	  kleurpotloden,	  klein	  speelgoed)	  



• Snacks:	  in	  China	  krijgen	  we	  op	  de	  meeste	  locaties	  drie	  keer	  per	  dag	  warm	  te	  eten.	  
We	  eten	  in	  veel	  gevallen	  anders	  dan	  we	  gewend	  zijn.	  Daarnaast	  komen	  we	  -‐zeker	  
tijdens	  de	  dagen	  dat	  we	  in	  de	  bossen/bergen	  verblijven	  -‐	  nagenoeg	  geen	  winkels	  
tegen.	  Neem	  daarom	  een	  voorraadje	  snacks	  mee	  zoals	  koekjes,	  nootjes	  etc.	  	  

• Zakdoekjes	  om	  te	  kunnen	  gebruiken	  als	  wc	  papier	  
	  
Stap	  4:	  Weet	  wat	  je	  kan	  verwachten	  en	  maak	  een	  fantastische	  reis!	  

• Wees	  voorbereid:	  Reizen	  door	  het	  Chinese	  platteland	  kan	  fysiek	  zwaar	  zijn.	  Hou	  
rekening	  met	  de	  volgende	  activiteiten:	  wandelen,	  lange	  afstanden	  lopen,	  reizen	  
per	  auto	  op	  minder	  goed	  begaanbare	  paden,	  binnenlandse	  vluchten.	  We	  maken	  
lange	  dagen	  en	  wij	  zorgen	  voor	  fatsoenlijke	  hotels.	  Maar	  de	  dagen	  die	  we	  
doorbrengen	  bij	  een	  lokale	  fabriek	  zullen	  we	  in	  (zeer)	  eenvoudige	  
omstandigheden	  bij	  de	  familie	  logeren.	  

• Wees	  flexibel:	  In	  de	  laatste	  paar	  jaar	  hebben	  we	  geleerd	  dat	  reizen	  door	  China	  
vaak	  anders	  loopt	  dan	  je	  had	  gepland.	  Flexibiliteit	  is	  de	  sleutel	  en	  maakt	  dat	  de	  
reis	  een	  succes	  is,	  vooral	  op	  het	  platteland	  waar	  nog	  maar	  weinig	  buitenlanders	  
zich	  wagen.	  We	  waarderen	  je	  flexibiliteit	  en	  zullen	  er	  alles	  aan	  doen	  om	  ervoor	  te	  
zorgen	  dat	  de	  tour	  je	  verwachtingen	  overtreft!	  


