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Wilt u zowel de bekende highlights als het onbekende zuiden van 
China verkennen? Ook dan bent u bij KRAS aan het juiste adres! U 
boekt deze aanbieding vanaf slechts € 1499!

RONDREIS ‘HIGHLIGHTS VAN CHINA’
Dag 1: vlucht van Amsterdam naar Beijing.
Dag 2 t/ m 5: uitgebreid aandacht voor Beijing!
Dag 6 & 7: volop tijd voor het eeuwenoude Xi’an met pagodes, de 
Grote Moskee en natuurlijk het befaamde Terraccottaleger.
Dag 8 t/ m 10: vlucht naar Shanghai waar we per magneetzweeftrein 
naar ons hotel reizen. In deze hypermoderne metropool bewonderen 
we o.a. de haven met de indrukwekkende skyline, maar ook tempels 
en traditionele tuinen. Optioneel kunt u naar Suzhou.
Dag 11: vlucht naar Guilin.
Dag 12: boottocht over de Li-rivier , waarbij we kunnen genieten van 
het karakteristieke landschap met zijn fotogenieke bergtoppen.

Dag 13: we zien de verlichte Rietstengelgrot. Per trein naar Guangzhou.
Dag 14: vandaag verkennen we Guangzhou, het voormalige Kanton. 
We zien de Dr. Sun Yatzen Memorial, maar ook de Qingping-markt.
Dag 15: terugvlucht naar Amsterdam.

INCLUSIEF: vliegreis Amsterdam–Beijing v.v., binnenlandse vluchten,
vlieg-/ luchthavenbelasting, rondreis per bus en trein, verblijf in goede
hotels, 13 x ontbijt en lunch of diner, Nederlandssprekende reisleiding, 
excursieprogramma.

Mei 21* € 1559 Sept. 3* –17* € 1644
Juni 4* € 1529 Okt. 1 € 1694
Juni 18* € 1499 Okt. 29 € 1644
Juli 2* –16* € 1724
*  data met gegarandeerd vertrek
Prijzen zijn per persoon bij een bezetting van 2 personen. Voor 
uitgebreide reisbeschrijving/ reservering, zie www.kras.nl/ 25201

Ontdek Beij ing, nú NERGENS VOORDELIGER!

KRAS. . .  d é CHINA-sp ec i a l i st !

Met o.a. Beij ing, Shanghai, Xi’an, Guil in en Kanton!

8-daagse 

vl ieg-/ stedenreis 

o.b.v. logies en ontbijt

vanaf

599o.b.v. 2  per sonen

Absolute

bodemprijs!

15-daagse 

vl ieg-/ rondreis 

o.b.v. halfpension

vanaf

1499
o.b.v. 2  per sonen

Langs alle

highlights!

Tempel van de Hemel Guilin Terraccottaleger

Nog nooit zó voordelig! Want alléén bij KRAS boekt u een citytrip 
naar het Olympische Beijing vanaf slechts € 599! Wacht niet langer 
en profiteer nu van dit waanzinnige voordeel, want OP=OP!

OLYMPISCH BEIJING
Eén van de populairste steden van dit moment is Beijing, de stad van 
de Olympische Zomerspelen 2008! Niet verwonderlijk, want de Chinese 
hoofdstad bezit talloze paleizen, prachtige tempelcomplexen, 
verrassende pleinen en een boeiend dagelijks leven!

ZEER VOORDELIG EXCURSIEPAKKET
Tijdens deze stedenreis kunt u Beijing op eigen gelegenheid gaan 
ontdekken, maar een aanrader is het optionele excursiepakket à 
€ 109 p.p.! Tijdens 5 excursies laten we u de mooiste plekjes in en 
nabij Beijing zien. Zo maken we een oriëntatietocht waarbij we de 
Drumtoren, de Antiekstraat en de Olympische zones bekijken. 

Ook staat er een bezoek aan het Plein van de Hemelse Vrede en 
de Verboden Stad op het programma. En wat dacht u van een kijkje 
in het Zomerpaleis, bekend vanwege de Hal van het Eeuwige Leven, 
de vele honderden meters lange wandelgalerij vol beschilderingen, 
en de marmeren boot. Ongetwijfeld hét hoogtepunt van uw reis is de 
excursie naar de machtige en wereldberoemde Grote Muur .

INCLUSIEF: vliegreis Brussel–Beijing v.v. met Hainan Airlines, 
vlieg-/ luchthavenbelasting, transfer luchthaven–accommodatie 
v.v., verblijf in een 3-sterren hotel, ontbijt.

April 29 € 599 Juni 7 € 649
Mei 3–6–13–27 € 649 Juni 14–15 € 695
Mei 22 € 695
Prijzen zijn per persoon bij een bezetting van 2 personen. Voor 
uitgebreide reisbeschrijving/ reservering, zie www.kras.nl/ 25935
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Supervoordelig naar China! Dat kan met KRAS! Want wij bieden u 
een zeer complete rondreis vanaf slechts € 1399. Bovendien zijn 
vele vertrekdata met gegarandeerd vertrek!

RONDREIS ‘KLASSIEK CHINA’
Dag 1: vlucht van Amsterdam naar Beijing.
Dag 2 t/ m 4: volop tijd voor Olympisch Beijing! We bewonderen 
o.a. de Tempel van de Hemel, de Verboden Stad, het Zomerpaleis en 
natuurlijk de wereldberoemde Grote Muur.
Dag 5 & 6: per slaaptrein reizen we naar het eeuwenoude Xi’an, waar 
we aandacht schenken aan het befaamde Terracottaleger.
Dag 7 & 8: per trein naar Luoyang. Hier bezoeken we de Witte 
Paarden Tempel en de interessante Longmengrotten.
Dag 9: bezoek aan het Nanjing Museum.
Dag 10: naar het typische waterstadje Suzhou.
Dag 11 & 12: naar Hangzhou, ‘Paradijs onder de Hemel’.

Dag 13: aandacht Shanghai! We maken een wandeling over de Bund, 
de boulevard langs de haven met zijn zeer indrukwekkende skyline.
Dag 14: optioneel een rit met de Maglev magneetzweeftrein. 
Dag 15: terugvlucht naar Amsterdam.

INCLUSIEF: vliegreis Amsterdam–Beijing v.v., binnenlandse vlucht, 
vlieg-/ luchthavenbelasting, rondreis per bus en trein, verblijf in goede 
hotels, 13 x ontbijt en lunch of diner, Ned.sprekende reisleiding, 
excursieprogramma.

Mei 6 € 1459 Juli 6* € 1594
Mei 11–18–25 € 1449 Sept. 1* –7* –14* € 1524
Juni 8–15* –22* € 1399 Sept. 21–28–29 € 1524
Juni 29–30 € 1469 Okt. 19–26–27 € 1524
*  data met gegarandeerd vertrek
Prijzen zijn per persoon bij een bezetting van 2 personen. Voor 
uitgebreide reisbeschrijving/ reservering, zie www.kras.nl/ 25009

Met o.a. Beij ing, Xi’an, Luoyang, Suzhou en Shanghai!

KRAS. . .  d é CHINA-sp ec i a l i st !

Met o.a. Beij ing, Shanghai, Yangtze-cr uise, Suzhou en Xi’an!

15-daagse 

vl ieg-/ rondreis 

o.b.v. halfpension

vanaf

1399
o.b.v. 2  per sonen

Nergens

voordeliger!

15-daagse 

vl ieg-/ rondreis 

o.b.v. halfpension

vanaf

1599
o.b.v. 2  per sonen

Inclusief

5-daagse

cruise!

Verboden Stad YangtzeShanghai

Ideale combinatiereis! Geniet van alle hoogtepunten van China
en maak een unieke cruise over de Yangtze-rivier vanaf slechts
€ 1599! Een onvergetelijke ervaring!

RONDREIS ‘CHINA & YANGTZE-CRUISE’
Dag 1: vliegreis van Amsterdam naar Beijing.
Dag 2 t/ m 4: in Beijing nemen we o.a. een kijkje bij de Verboden 
Stad, de Tempel van de Hemel en het Zomerpaleis. Hoogtepunt is 
ongetwijfeld de wandeling over de Grote Muur .
Dag 5 & 6: in het bruisende Shanghai leert u een totaal ander China 
kennen. We maken een tour langs o.a. de Jade Boeddha Tempel.
Dag 7: vlucht naar Yichang voor inscheping.
Dag 8 t/ m 10: heerlijke cruisedagen over de Yangtze! We 
genieten van het imponerende landschap en passeren onder meer de 
sluizen van de immense Drie Kloven Dam, de Shennong gorges en het 
marktstadje Wanxian. Diverse landexcursies inclusief.

Dag 11: bezoek aan de oude stad Chongqing en vlucht naar Xi’an.
Dag 12: tour door Xi’an, met o.a. het Terracottaleger.
Dag 13: via de Grote Moskee en de Drum- en Beltoren rijden we naar 
het station, waar we aan boord gaan van de nachttrein naar Beijing.
Dag 14: vrije dag in Beijing.
Dag 15: terugvlucht naar Amsterdam.

INCLUSIEF: vliegreis Amsterdam–Beijing v.v., binnenlandse vluchten, 
vlieg-/ luchthavenbelasting, rondreis per bus, trein en cruise, verblijf 
in goede hotels, 13 x ontbijt, 8 x lunch, 7 x diner, Ned.sprekende 
reisleiding, excursieprogramma.

Juni 16* € 1599 Sept. 8–22 € 1724
Juli 14* € 1744 Okt. 20 € 1694
*  data met gegarandeerd vertrek
Prijzen zijn per persoon bij een bezetting van 2 personen. Voor 
uitgebreide reisbeschrijving/ reservering, zie www.kras.nl/ 25208

Advertentie

W
ist ik maar wat het
was. De man op het
Plein van de Hemel-
se Vrede wil per se
iets aan me verko-

pen, maar ik heb geen idee wat zijn
papiertjes, vol Chinese karakters,
voorstellen. En ik weet nog maar
half dat búshì nee is en duìbuq

∨
l sor -

ry. Als ik het al op de juiste toon-
hoogte zou kunnen uitspreken.
Hij gaat luider praten, alsof ik hem
dan beter zal begrijpen. ‘No. Sorry.
Xièxiè’, verexcuseer ik mezelf –
dankuwel. Alsof dat nu ergens op
slaat.

Zijn concurrenten zijn iets kie-
ner. Zij verkopen voor enkele tien-
tallen renminbi (een paar euro)
plattegronden, Rode Boekjes, mut-
sen met de Olympische ringen, of,
in dezelfde kleuren, de sleutelhan-
gers met de mascottes Beibei, Jing-
jing, Huanhuan, Yingying en Nini,
die samen symbolisch de wereld
welkom heten: Be

∨
li j īng Huānying

N
∨
l! ‘Welkom in Peking!’
En dan valt het stil.
Na een paar woorden.
Steeds weer.
Het ligt aan mij, dat vooropge-

steld. Ik ben in Peking en ik spreek
geen Chinees, in welke variant dan
ook. En ik kan van een taxichauf-
feur of piccolo toch niet echt ver-
langen dat hij zijn luttele vrije
uren besteedt aan een cursus En-
gels.

Maar goed, de wereld komt er
aan. En zal af en toe het spoor bijs-
ter raken.

Zelf had ik gedacht Het Grote
Verdwalen mee te maken in een
megastad als Tokio, net als in de
film Lost in Translation. Dat viel

De meeste communicatie met Chinezen gaat schriftelijk. Neem
altijd het visitekaartje mee van het hotel of adres waar je ver-
blijft. Als je ergens naartoe wilt, vraag van te voren aan de re-
ceptionist of deze het adres goed leesbaar in karakters op-
schrijft. Zeker als je wat langer in China blijft en naar verschillen-
de steden gaat, is het handig een opschrijfboekje en een mapje
voor visitekaartjes mee te nemen en die als een soort bood-
schappenboekjes bij je te houden. Dat scheelt een hoop gegrab-
bel naar losse papiertjes en kaartjes. Eenmaal thuis is zo’n boek-
je meteen een mooi souvenir. Hierbij een selectie uit de oogst
van verslaggever Eric van den Berg – knip uit en neem mee.

Notitieblok en visitekaartjes

Hoe reis je door
een stad waar
niemand je
verstaat? Eric van
den Berg vindt zijn
weg met kaartjes,
en krabbeltjes.

Puzzeltocht met
woordenboek

Peking
Solo

Uiteindelijk kom je overal en lukt alles, soms zelfs zonder hulp

Videoverslag
■ Engelse les
in een Chinese taxi
volkskrantreizen.nl/china

Peking
Simatai

ChinaReizen
voor beginners
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10 Eén gesprekje, het zou zo leuk zijn. In een nieuwbouwwijk worden we plots uit de bus gezet.

✂

✂

mee. Nu ben ik voor het eerst in
China. Een weekje Peking. Een stad
met 15 miljoen inwoners, door-
kruist met twaalfbaanswegen, tus-
sen grauwe jaren-zeventigcom-
plexen en kleurrijke tempels. Kij-
ken hoe ik híer de weg vind. De er-
varen reiziger, die zich toch weer
even beginner waant. Al op Capitol
Airport.

De taxi.
‘You know Raffles Hotel?’, vraag ik

aan de chauffeur, terwijl ik in mijn
tas zoek naar de plattegrond die
het hotel heeft gemaild. Dacht nog
even die niet nodig te hebben,
want het Raffles is een beroemd
hotel, de komende augustus-
maand volledig afgehuurd door
bobo’s en andere jetsetters. Kans-
loos. De man mompelt iets, houdt
de Engelstalige kaart op zijn kop,
draait hem rond en schudt wat
met zijn hoofd. Nooit van ge-
hoord, lees ik daar uit.

De Time Out-gids helpt evenmin.
Maar ik heb er nog een: de Lonely
Planet, en die heeft straatnamen in
Chinese karakters erbij. Hm, nee.

We staan nog steeds stil voor de
aankomsthal. De chauffeur stapt
uit, laat een collega de gids zien, en
die spreekt kennelijk het verlos-
sende woord. Man terug in auto.

Uit het Mandarijn dat dan volgt,
begrijp ik: o, bedoelde je dát. We la-
chen onzeker en vriendelijk tegen
elkaar; ook totaal onbegrip kan
een band scheppen. De meter gaat
aan, een bandje zegt ‘Welcome to
Beijing Taxi’, en we zijn onderweg.
Op de tolweg pakt de chauffeur
zijn scheerapparaat en begint zich
achter het stuur te scheren. Dat
stelt gerust.

Eén gesprekje – het zou zo leuk
zijn. Al is het maar over de lucht-
vervuiling, die op heldere dagen
minder erg is dan we vreesden – al
kan een grauwe dag hier wel erg

grauw zijn. Of
over het geslurp,
gerochel, en ge-
spuug: valt mee.
Het mag niet meer
(met het oog op de Spe-
len). Wie op straat spuugt,
kan een boete krijgen.

Dat soort zaken.
Maar na zestig taxiritten in een

week weet je het wel: zo’n gesprek-
je zit er niet in. Zelfs niet als je ge-
wapend bent met het Lonely Pla-
net-woordenboekje ‘Mandarin’.
Als je Chinese woorden kunt aan-
wijzen, weet dat straat j i ē is, noord
b

∨
ei is, oost d ōng, zuid nán en west

x ī. En dat ‘Forbidden City’ niet vol-
staat, en een onbeholpen Z

∨
ljìn -

chéng je evenmin naar de Verbo-
den Stad brengt – toch attractie
nummer 1. Wat er gebeurt: de
chauffeur maakt een gebaar van
laat maar, vriendelijk dat je het
probeerde. Vervolgens zet hij
koers naar het dichtstbijzijnde
grote hotel, roept de conciërge, die
een woordje Engels spreekt. ‘Hij
vraagt waar jullie heen willen’,
zegt zij dan door het taxiraam. For-
bidden City. Aan de noordkant. Zij
vertaalt. Een paar woorden. Hij
schudt wat met zijn hoofd, en we
rijden weer.

Uiteindelijk is het natuurlijk al-
lemaal heel simpel. Totdat je bij-
voorbeeld in Da Dong bent beland,
een groot, modern ogend restau-
rant (het verkeerde restaurant,
maar oké, de chauffeur heeft zijn
best gedaan in die drie kwartier
file), en je gaat uitleggen dat je Pe-
kingeend wilt, en een voorgerecht,
maar niet iets met garnalen, want
je bent allergisch. Wijs je garnalen
aan in een Point It-boekje, zo’n
boekje met enkel foto’s van alle-
daagse dingen, loop je het gevaar
dat je juist garnalen krijgt. Nee-, no-
en búshì-gebaren worden met een

vragende blik beantwoord. Of met
shì, ja.

De uiteindelijke bestelling:
‘Okay. Duck, please. Two people.’
‘Tw o ? ’
‘Two persons.’
‘Okay. One duck okay.’
‘One? Is for two people?’
‘O k a y. ’
‘Okay?
‘O k a y. ’
‘Duck wait, okay?’

‘Wa i t ? ’
‘Duck wait. One... eh... hour.

Okay?’
‘Okay. And starter? Beef.’
‘Beef quick. No wait. Okay?’
Maar dan blijkt de verwarring

toch nog zo groot dat éérst de roast
duck komt, die toch maar naar een
tafel verder wordt geschoven, dan
komen twee voorgerechten die zo
groot zijn als een hoofdgerecht,
dan brengt iemand de flensjes die
bij de eend horen, en dan komt
toch de volgende eend al. Plus
soep, plus toetje.

En alles is okay.
Toch. Steeds weer.
Iedereen helpt, iedereen wil.
En je hebt ook iedereen en alles

nodig. In een stad waar niets op
loopafstand zit. Waar het treinsta-
tion 121 loketten heeft en je de bor-
den niet kunt lezen. Waar bussen
af en aan rijden, maar je weet niet
hoe de haltes heten. Dan leer je
snel:

1. Waar het kan, visitekaartjes
meepakken: die geef je aan de taxi-
c h a u f f e u r.

2. Lukt het dan nog niet: bel on-
derweg restaurant, bar of hotel,
vraag om het adres, en geef je mo-
biel aan de chauffeur. Onderling
regelen ze het wel.

3. Koop een tweetalige kaart:
daar staan doorgaans ook de bus-
lijnen op.

4. Pak ergens een That’s Beijing
mee, een agendamagazine met
adressen in het Chinees.

5. Vind je iemand die wat Engels
spreekt, vraag altijd: ‘Kunt u dit
even voor me opschrijven in het
Chinees?’

Drie dagen Peking en ik heb
mijn zak al vol kaartjes, krabbel-
tjes en briefjes. Caroline van res-
taurant/club Sòng, onder in het
winkelcentrum The Place, schrijft
‘hotpot’ in het Chinees op, want
die typische bouillonfondue wil-
len we proberen. Zhào Nà en Gào
Lì, twee meisjes uit Shanghai die

de Verboden Stad bezoeken (‘Hello!
You tall!’), noteren in karakters hoe
we ‘bij het meer’ moeten komen,
in de hutongs (oude volkswijken)
rond het Houhai- en Qianhai-meer.
En Susan, de barkeeper van 12SQM,
een bar van 12 vierkante meter in
de toeristische buurt Nanluogu
Xiang, geeft dan weer aan hoe we
met het openbaar vervoer in Sima-
tai kunnen komen, een plaats 110
kilometer boven Peking, waar we
een stukje Chinese Muur willen be-
wandelen.

Als een kind dat voor het eerst
zelf naar de winkel mag zo blij.
‘Laat dit briefje maar zien.’

Uiteindelijk kom je overal, lukt
alles. Soms zelfs zónder hulp: in de
metro, die dan weer verrassend ge-

noeg subway heet, is alles in het
Chinees, het pinyin (een fonetische
transcriptie van het Chinees) en
het Engels. Jammer alleen dat het
geen uitgebreid netwerk is waar-
aan je als toerist veel hebt, maar
het is voor de langere stukken tij-
dens de helse spits een redding. Bij
halte Dhongzhimen, waar binnen-
kort ook de metrolijn naar het
vliegveld opent, zijn we dus zo.

En bus 980 naar Simatai staat,
ook weer niet zó verrassend, op
het lange-afstand-busstation. Die
kant op, is overal het gebarenant-
woord. Nee, nee, iets terug. Ja, ja,
nihao , hier is het. Instappen, deur
dicht, rijden. Zo snel kan het dan
ineens gaan.

Deze bus, hadden we al in een

gids gelezen, gaat vermoedelijk
niet verder dan het busstation van
de stad Míyún. Maar daar zullen
we nooit komen: we worden er
plots uitgezet bij een halte in een
of andere nieuwbouwwijk. ‘Sima -
tai!’, roept de conductrice deson-
danks naar ons, waarop een volle
bus zich met grote verbazing naar
ons omdraait. En dan sta je ineens
midden in een lelijk niets. Naast,
jawel, een (breed glimlachende)
man mét auto – tien tegen één dat
hij is gebeld door de conductrice.
‘Simatai? One way? Or double way?’

Het is oké. Ook nu. Mr. Chang zal
ons naar de Grote Muur brengen.
Double way, hij zal wachten tot we
weer zijn afgedaald. Weer een
woordenboektripje. Het went.

Hoewel, went het? Zelfs de laatste
universele redmiddelen – Gullit,
Van Basten, tulpen, klompen en
kaas – werken hier niet. Mr. Chang
haalt nog wel even zijn voet van
het gaspedaal om een voetbalbe-
weging te maken, maar dat is het
dan wel zo’n beetje. En afdingen is
net zo’n universele taal, maar hier
eindig ik met een I climbed the
Great Wall-T-shirt (ik kon geen nee
zeggen) dat dan terug in de hotel-
kamer 4XXXL blijkt te zijn, en zó
groot ben ik nou ook weer niet.

Meer dan ooit ben ik toerist.
Meer dan ooit ben ik toeschouwer.
Ik kan een tolk zoeken, maar ja,
dan wordt een reis ineens een mis-
sie, heb ik overal een tussenper-
soon.

Ik kan naar een expatbar gaan.
Zelfde idee. Buitenlanders onder
elkaar. Samen Engels voetbal kij-
ken... Dat is een keertje leuk, maar
dan toch weer snel naar buiten.

Een beetje vervreemd raak je
wel. Ik verdwaal niet in de andere
wereld, ik zit na een week Peking
en omstreken nog wel erg veel in

mijn eigen wereld. Omdat, je moet
het toegeven, de gesprekjes op
straat en in de taxi doodlopen na
níh 

∨
a o, hello en where you from. Hoe

graag iedereen ook wil.
Sommige taxichauffeurs oefe-

nen een ‘hello’ en ‘bye’ uit een cur-
sus die ze volgen, en beginnen
daarna te giechelen. Anderen zet-
ten muziek op, liefst iets westers,
en kijken je vragend aan, hopend
dat we samen dit nummer leuk
vinden.

Eén dame zet tijdens de rit een
cassettebandje van haar cursus En-
gels aan. Ze kan niet met ons pra-
ten, maar luid lachend herhaalt ze
de woorden en zinnen uit de ru-
brieken klokkijken en sport. Eight
A...M... Eight o... clock. Ta-ble-tennis .

Twee westerse toeristen op het hoofdstation in Peking. Foto Jean-Pierre Jans/de Volkskrant

Notitieblok en visitekaartjes

Zelfs de laatste
universele
redmiddelen -
Gullit, Van Basten
- werken niet

We lachen
onzeker naar
elkaar. Ook totaal
onbegrip kan een
band scheppen

En mocht ze in augustus het
Dream Team in haar taxi krijgen: I
play bas... ket... ball... in... the... N... B...
A...

Gough, de nachtportier van ho-
tel Red Capital Residence, leert
zichzelf Engels tijdens zijn wacht.
En probeert het uit op zijn gasten.
Die dan na een paar haperende
zinnen toch al weten dat hij niet zo
blij is met de Olympische Spelen.
Omdat de stadions miljarden kos-
ten en hij zelf niet eens het geld zal
hebben om ook maar één toe-
gangsbewijs te kopen. Maar, zegt
hij, dat is niet erg: ‘Me, no sport. I
love books.’

Eén gesprekje, het zou zo leuk
zijn. Het maakt een wereld van ver-
schil.

1. Briefje gekregen van be-
hulpzame Chinees, maar la-
ter niet meer kunnen ontcij-
feren.

2. Hulp van twee meisjes
(Zhào Nà en Gào Li) bij de Ver-
boden Stad. Boven de naam
van een straat met westerse
bars (san li tún: lelijk, verve-
lend), daaronder een mooi
gebied met meertjes (shí chà
hai: beetje zoeken en je vindt
iets aardigs).

3. Briefje van barvrouw ge-
kregen. Route naar busstati-
on Dongzhimen, waar bus
980 vertrekt naar Simatai
(rechterpagina nummer 1).

4. Hier komt rich, famous,
hip & bored. Leuk om te zien,
maar te duur en ongemakke-
lijk. Personeel draagt opzich-
tige krullenpruiken.

5. De Verboden Stad heet in
het Mandarijn Zijincheng,
maar een briefje als dit ge-
bruiken is beter. Het brengt je
vermoedelijk naar de poort
bij het Plein van de Hemelse
Vrede. Wie het bezoek aan de
noordzijde wil beginnen,
zegt bè.

1 2

3

4

5

1. Entreebewijs van Sima-
tai, een van de mooiste en
minder toeristische plekken
om de Muur te zien. Met bus
naar Míyún, dan taxi.

2. Volgens eigen zeggen
kleinste bar van Peking. Zit
in toeristische (backpac-
kers-)straat Nanluogu Xiang.
De wc's zijn er altijd open-
b a a r.

3. Fenomenaal, prijzig Ja-
pans restaurant in een keet
tussen twee flats. Kaartje (5)
is essentieel om het te kun-
nen vinden. Laat taxichauf-
feur het restaurant nog bel-
len om de route uit te leggen:
+86-10.6467.1837.

4. Een van de fijnere
bars/clubs, gelukkig niet zo
westers als de naam Bed
Tapas & Bar doet vermoe-
den.

5. De route naar Yotsuba
Sushi (3).

6. De metro, heet gewoon
Beijing Subway. Herkenbaar
aan de D van dìtie (metro).
Twee renminbi per keer –
dat is twee duppies.
Kaartje kopen en laten af-
scheuren. Borden zijn er in
het Engels.
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