----------------------------Verwijder deze tekst
----------------------------Beste reiziger,
Hieronder vind je een voorbeeld van een reisschema voor China, dat verplicht moet worden
ingeleverd bij het aanvragen van een visum voor dat land. Pas het gerust aan aan je eigen reis,
maar houd er wel rekening mee dat het in het Engels moet en dat het moet overeenkomen met de
hotelreserveringen die je eveneens verplicht moet inleveren bij de aanvraag. Je bent achteraf niet
verplicht je er aan te houden.
Wil je graag naar Tibet of Xinjiang reizen, vermeld dit dan niet in het reisschema maar regel het na
aankomst in China. De kans is namelijk groter dat een visumaanvraag afgekeurd wordt als je
aangeeft naar deze delen van China te willen reizen.
Op de volgende websites kun je meer informatie over reizen naar China vinden:
www.bezoekchina.nl
Bezoekchina.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook
ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze pagina
Als je onderstaand voorbeeld gebruikt om in te leveren bij de aanvraag van je visum,
vergeet dan tenslotte niet deze tekst eerst te verwijderen!
----------------------------Verwijder deze tekst
-----------------------------

Travel Itinerary China
Full name:
Passport number:

Day 1 (2-5-2012)
- arrival in Beijing, check into hotel

Day 2 (3-5-2012)
- go to the Forbidden City and visit the hutongs

Day 3 (4-5-2012)
- visit the Ming Graves and climb the Great Wall

Day 4 (5-5-2012)

- spend the day shopping in Beijing

Day 5 (6-5-2012)
- go to the Temple of Heaven and the Summer Palace

Day 6 (7-5-2012)
- see the Drum and Bell Towers
- in the evening take the train to Shanghai

Day 7 (8-5-2012)
- arrival in Shanghai and check into hotel

Day 8 (9-5-2012)
- visit the Oriental Pearl Tower and the Shanghai World Financial Center
- have a look inside the Shanghai Ocean Aquarium

Day 9 (10-5-2012)
- explore the French Concession and go to the Yu Gardens

Day 10 (11-5-2012)
- take the train to Suzhou in the morning and return in the evening

Day 11 (12-5-2012)
- go to the Jing'an Temple and the Chenghuang Temple

Day 12 (13-5-2012)
- spend the day shopping in Shanghai
- take a river cruise

Day 13 (14-5-2012)
- flight back to the Netherlands

