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Great Wall Skating Challenge  
Where the great Wall meets the Yellow River  

Unieke schaatsmarathon op de Gele rivier langs de Chinese Muur  tussen 
Mongolië en China. 

10 daagse sportieve/ cultuurreis naar “het land van de draak; China”    15 tot 25 februari 2013 

                                             

Profiel 

 Sportieve culturele reis  

 Keuze uit: 50, 100 of 200 kilometer schaatsen 

 Adembenemende landschappen 

 Overnachting in Pingyao ( Unesco Cultureel Erfgoed) 

 Uitgebreide kennismaking met cultuur en lokale bevolking China 

 Nederlandstalige begeleiding 

  

Uniek schaatsevent 

Na het grote succes van de Alternatieve Elfstedentocht in Mongolië organiseert Footsteps Travel 
wederom een uniek schaats-event. Nu op het grensgebied van China en Mongolië op de Gele rivier bij 
Laoniuwan in de provincie Shanxi.  Deze heilige  rivier, hier wel  500 meter breed, slingert zich als een 
enorme slang door een schitterend landschap waar we overal de restanten zien van  de langste 
verdedigingslinie ter wereld: de Chinese Muur.   
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Met zijn ruim 6000 kilometer lengte, was de muur bedoeld om de agressieve nomadenvolkeren uit het 
Noorden tegen te houden. Tevergeefs, want in de 13

e
 Eeuw brak de legendarische Dzengis Khan met 

zijn Mongoolse leger door de verdedigingslinie – op de plek waar geschaatst gaat worden - en legde 
hiermee de basis voor het grootste wereldrijk ooit!  

Reisbeschrijving 

Deze unieke 10 daagse reis begint in Peking waar u de hoogtepunten van 5000 jaar beschaving 
ontdekt. Met de nachttrein, een bijzondere  ervaring, rijdt u naar Hohot, de grensplaats met Binnen-
Mongolië. De bus brengt u in 1 ½ uur naar de gele Rivier. U logeert bij lokale boeren die wat 
bijverdienen aan het toerisme,  slaapt op bedden verwarmd door hout en geniet van de Chinese 
gastvrijheid met kampvuren en heerlijk eten. 

 

 

Er is 1 dag om het ijs te verkennen en we trekken 2 dagen uit voor de schaats marathon i.v.m. 
mogelijke wind. Er kan gekozen worden voor 50, 100 of 200 kilometer. Een groots afscheidsfeest met 
lokale Chinese opera en acrobatiek sluit het sportieve deel af.  

Op de terugreis stoppen we in Datong waar we het schitterende Unesco bouwwerk het hangende 
klooster bezoeken en de Boeddhistische grotten bij Dunhuang vol kunstschatten. In de oude stad 
Pingyao wanen we ons in een rijk verleden en slapen in traditionele courtyard woningen.                     
De reis eindigt weer in Peking waar u de volgende dag weer terugvliegt naar huis. 

 

Een reis door de tijd naar historisch turbulent verleden 

De reis brengt u in contact met het China dat voor doorsnee reizigers verborgen blijft. U doorkruist 
overwegend via binnenwegen enkele van de mooiste streken van Noord-China. Hier beleeft u  de 
sfeer van het authentieke landelijke China. U overnacht bij boeren en in courtyard hotels. Bij de gele 
rivier is warm water maar geen douches!  
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Groepsgrootte 

20-200 personen. 

Groepen 

Footsteps Travel is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Grote sportieve reizen in Azië en Afrika. 

Deze reizen bieden wij aan aan verenigingen, clubs en organisaties. De reizen kenmerken zich door 

een zorgvuldige selectie van cultuur en natuur.  

De 10 daagse Sportieve/ culturele reis ‘The great Wall Skating Challenge’ is bij uitstek geschikt voor 

schaatsverenigingen en clubs die avontuurlijk zijn ingesteld.  

Teamwork, flexibiliteit en een positieve levenshouding zijn essentieel voor deelname aan deze tour. 

 

Wat maakt reizen met Footsteps uniek? 

Footsteps brengt groepen met speciale interesses in contact met authentieke delen van de wereld. Bij 
voorkeur plekken die rijk zijn aan cultuur en natuur. 

Voor elke reis die wij samenstellen gaan wij met onze lokale partners op verkenning. Vanuit onze 
persoonlijke interesse selecteren wij routes en bestemmingen waarmee wij onze gasten dagelijks 
willen verrassen. Elk reisprogramma is dus een weloverwogen plan dat aansluit bij specifieke 
interesses. 

Door de jaren heen hebben duizenden mensen genoten van de unieke Footsteps aanpak. Bekijk op 
onze website de ervaringen van onze klanten; dan begrijpt u wat we bedoelen. 

Wilt u met uw groep weleens naar Azië of Afrika? En zit uw droomreis nog niet in ons assortiment? 
Neem dan contact met ons op. Wij staan altijd open voor nieuw avontuur. 

 

 

Dag tot dag programma: 

Dag 1 / 15 februari: Vertrek Amsterdam 

Dag 2/ 16 februari: Aankomst Beijing 

U wordt opgewacht op het vliegveld van Beijing en naar uw hotel gebracht. U verblijft in de oude stad 
in de Hutongwijk vlak bij de Drum en Bell Tower. De rest van de dag bent u vrij. 

Dag 3/ 17 februari: Beijing-Treinreis Hohot 

Vandaag bezoekt u de Verboden stad of de Chinese Muur. U kunt ook fietsen. Aan het eind van de 
middag nemen we de nachttrein naar de Noordelijke Shanxi provincie tegen de grens met Binnen-
Mongolië. 

Dag 4/ 18 februari:  Laoniuwan (Gele Rivier) 

U komt vroeg aan in Hohhot in Binnen-Mongolie en met de bus rijden we in ca. 1 ½ uur naar de Gele 
Rivier bij Laoniuwan. Hier overnacht u bij lokale boeren in romantische maar eenvoudige 
onderkomens! 



 

  

The Great Wall Skating Challenge 10 daagse sportieve en culturele reis naar Noord China  4 

Er is voldoende tijd om het ijs te verkennen en voorbereidingen te treffen voor de marathon de 
volgende dag. 

Dag 5/ 19 februari: Laoniuwan. Dag 1 van de marathon 50 of 100 kilometer schaatsen 

Dag 6/ 20 februari: Laoniuwan Dag 2 van de marathon 

Na de wedstrijd is er een groot slotfeest met kampvuren, barbecue en een opvoering van delen uit de 
Chinese opera en acrobatiek. 

Dag 7/ 21 februari Laoniuwan-Datong 

Vandaag maken we een mooie tocht van Laoniuwan naar de hoofdstad van Sanxi provincie, Datong. 
Dit is het grootste kolenontginnings gebied van China. Hier bezoeken we de culturele erfgoeden: Het 
hangende klooster en de Boeddhistische grotten van Dunhuang. 

Dag 8/ 22 februari: Datong-Pingyao 

Van Datong rijden we naar één van de mooiste stadjes van China: Pingyao. Hier heeft de tijd 
stilgestaan en waant u zich in de Ming Dynastie. We overnachten hier in een Courtyard hotel.  

Dag 9/ 23 Februari: Pingyao-Beijng 

We rijden weer terug naar Beijing. 

Dag 10/ 24 februari Beijing-Amsterdam 

We vliegen weer terug naar Nederland en komen de zelfde dag aan in Amsterdam 

 

Prijsindicatie 

 afhankelijk aantal deelnemers € 1.500,- p.p 

 

Inbegrepen in de prijs; 

Internationale vlucht naar Beijing 

Inschrijfgeld marathon 

Alle maaltijden O+D 

Treinticket Beijing-Datong softsleeper ( 4 personen per couchet) 

Entreegelden Hanging Monestry en Dunghuang Caves 

Fietshuur Beijing 

Alle transfers van en naar Hotel en luchthaven 

Niet inbegrepen in de prijs: 

Vusum China 

Alle overige maaltijden niet in programma 

Alle drankjes en uitgaven persoonlijke aard 

 

Boeken reis 

Alle boekingen worden afgehandeld door Eurocult-Lito.  

Eurocult-Lito is aangesloten bij ANVR, Calamiteitenfonds en SGR. 
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Afwijkende wensen 

Wij proberen het onze relaties altijd zo goed mogelijk naar de zin te maken.  

Heeft u als groep afwijkende of aanvullende wensen, laat het ons dan weten.  

In veel gevallen kunnen wij uw wensen realiseren. 

  

Footsteps Travel bv 

telefoon   +31(0)30 8890018  /  +31(0)6 53777990 

mail     info@footstepstravel.nl 

adres   ds Pasmastraat 2, 3981 CX Bunnik 

website   www.footstepstravel.nl 

handelsregister   30230616 

Alle boekingen worden afgehandeld door Eurocult-Lito. Eurocult-Lito is aangesloten bij ANVR 
(Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, Calamiteitenfonds en SGR (Stichting 
Garantiefonds Reisgelden). 

 

 

 

http://info@footstepstravel.nl/
http://www.footstepstravel.nl/

