Archidays,
Archidays architectuur reis voorgesteld door Architectenkrant

Vanaf vrijdag 13 t/m zondag 22 juli 2018

China.
Oude, hedendaagse en
toekomstige architectuur.

Technische organisatie : Travex NV - Drievuldigheidsvoorplein 8 -1050
Brussel - Belgium - Lic.A1078
Copyrights©2017/2018 mediaXel
All rights reserved

China. Oude, hedendaagse en
toekomstige architectuur.
China is het land van contrasten en extreme situaties:
1.3 miljard inwoners, dus 22% van de wereldbevolking (2/3 is jonger dan 35),
de algemene oppervlakte staat op wereldrang 3 na Rusland en Canada, een
geschiedenis, tradities, een van de oudste “nationale identiteit” van de
mensheid, de grote muur zou vanop de maan op te merken zijn!
China is echt een land zoals geen ander.
Sinds de jaren 1990 is de ontplooiing van de economie nog wel relatief maar
heeft het alle grote steden fundamenteel gewijzigd.
Vandaag de dag weet niemand hoe China gaat evolueren…
In de aanwezigheid van onze Belgische en Franse lezers, stellen wij U een 10dagen reis voor om het China en haar architectuur van toen, van nu en van
morgen te ontdekken.
Wat meer is, mogelijkheid tot een exclusief gesprek met lokale architecten,
om, wie weet, toekomstige professionele relaties te op te bouwen.

uw vluchten

Vertrek vanuit Brussel-Zaventem / Terugkeer naar Brussel-Zaventem

Vrijdag13 juli 2018
Samenkomst deelnemers in de luchthaven Brussel Nationaal (Zaventem) om 10u00.
HU7922. Vertrek met een rechtstreekse vlucht om 12u30, aankomst te Shangai om 05u30
(+1).
Zondag 22 juili 2018
HU491. Vertrek van Beijing om 01u20, aankomst in Brussel om 05u55 (+1).

.

uw hotels
In Shanghai
Marriott Courtyard Puxi of evenwaardig
Het Courtyard by Marriott Shanghai Central is op minder dan 10 minuten
gelegen van de befaamde N-route, de tempel van J, de H-route en van het
Volksplein.
Hilton Hotel Doha

In Xian
Grand Cultureof evenwaardig
Le Grand New World Hotel is gelegen in het centrum van X, op een paar
minuten te voet van de historische stadswallen en de moskee.

Yas Viceroy Hotel Abu Dhabi

In Beijing
Novotel Xinqiaoof evenwaardig
Dit hotel van 700 kamers geniet van een centrale ligging, op een paar
minuten afstand van de Verboden Stad, het plein van de Hemelse Vrede en
het winkelhart van Wangjujing

Hyatt Regency Hotel Dubai

uw reis dag per dag
Vrijdag13 juli 2018
Vertrek vanuit Brussel naar Shangai.
Zaterdag14 juli 2018
Aankomst en ontvangst in hotel.
Early check in : kamers ter beschikking voor ontspanning na de reis.
Ontbijt.
In de namiddag , wandeling door de oude stad en bezoek aan de tuin van de Manadarijn Yu (alternatieve : Giant interactive
Group Corporate HQ) en cruise op de Huangpu rivier.
Avondmaal en overnachting op hotel.
Zondag 15 juli 2018
Na het ontbijt : bezoek van het Urban Planning Exhibition Hall.
Lunch.
Ontdek in de namiddag de Shangai Tower en de wereldberoemde Bund.
Acrobatie avond en wandeling in het Xintiandi kwartier.
Overnachting op hotel.
Zondag16 juli 2018
Na het ontbijt bezoek aan “Slachterij 1933”.
Transfer naar het vliegveld en vlucht Shangai/ Xian.
In de namiddag bezoek van de wallen en tour met fiets of kleine kartcar.
Diner en overnachting op hotel.

uw reis dag per dag(vervolg)
Dinsdag 17 juli 2018
Na het ontbijt, bezoek aan het ongeloofwaardig « begraven leger ».
Middagmaal.
Daarna alternatief bezoek van de stad (alternatieve : Shelf Hotel).
Diner met spektakel « Tang » en overnachting op hotel.
Woensdag18 juli 2018
Na het ontbijt vertrek voor het bezoek aan de « Pagode van de Wilde Eend » en initiatie aan de kalligrafie.
In het begin van de namiddag, vertrek met Hoge snelheidstrein naar Beijing, met picknick aan boord.
Aankomst in Beijing late namiddag en transfer naar uw hotel.
Diner en overnachting ter plaatse
Donderdag 19 juli 2018
Na het ontbijt, bezoek aan het Zomerpaleis en boottocht op het Kunning meer.
Middagmaal op de site van "Villas Commune by the Great Wall" en (onder voorbehoud) van 2 villa’s.
In de namiddag, bezoek van de Grote Muur in Juyonggua.
Diner « gelakte eend « en overnachting op hotel.
Vrijdag 20 juli 2018
Ontbijt op hotel en daarna vertrek naar de Tian An Men plaats en de Verboden Stad.
Ongewone lunch bij de inwoners en wandeling met een driewieler door de oude Hutongs wijken alsook bezoek. van de
Nationale Opera.
Ceremonie rond de kunst van de thee en theeproeven.
Spektakelavond “Legend of Kungfu”.
Diner en overnachting op hotel.

uw reis dag per dag(vervolg)
Zaterdag 21 juli 2018
Na het ontbijt : bezoek aan het Beijing Ancient Architecture Museum
Lunch en op het einde van de namiddag bezoek aan de tempel van de hemel.
Slotdiner in uw hotel en overnachting op hotel.

Zondag 22 juli 2018
Ontbijt en bezoek met een expert aan het bekende “Vogelnestje”.
Initiatie tai-chi.
Lunch.
Na de lunch, bezoek aan een beroemd architectenbureau en debat met lokale architecten.
Op het einde van de namiddag : vrije tijd voor shopping en vrij avondmaal.
Late check out : de kamers blijven ter beschikking tot vertrek naar de luchthaven.
Transfer naar de luchthaven en terugvlucht.

sterke punten van deze reis
• Vluchten met Hainan Airlines.
• Early check in : kamers ter beschikking voor ontspanning na de reis.
• cruise op de Huangpu rivier.
• bezoek aan het ongeloofwaardig « begraven leger ».
• Ontdekking van de "Villas Commune by the Great Wall“.
• Een ongewone lunch bij de inwoners.
• Bezoek van de Grote Muur in Juyongguan en de Verboden Stad.
• Bezoek met een expert aan het bekende “Vogelnestje”.
• Ontmoeting en debat met lokale architecten.
• Late check out : de kamers blijven ter beschikking tot vertrek naar de luchthaven.
• Een begeleider van AK gedurende uw verblijf.
• Kleine attenties, zoals bvb. koel water tot uw beschikking in de bus…

prijzen en voorwaarden
Zoals bij alle reizen die op lange termijn worden gepland en gelet op hun specifieke karakter, zijn de hierboven vermelde
bezichtigingen en bezoeken aan wijzigingen onderhevig.
Prijs per persoon bij vertrek vanuit Brussel ,overnachting in tweepersoonskamer : 3.499 € p.p.
(Prijs op basis van minimum16 deelnemers)
Toeslag eenpersoonskamer : 850 € p.p.
Dit bedrag omvat:
de internationale en lokale vluchten in economy class (Tarieven mogen veranderen tot de officiële bevestiging van uw reservatie. )
de luchthavenbelasting (onderhevig aan verandering)
het verblijf in een tweepersoonskamer met ontbijt in het Marriott Courtyard Puxi in Shanghai, het Grand Culture Hotel in
Xian en het Novotel Xinqiao in Beijing (of gelijkwaardig).
de vermelde maaltijden met 1 soft drink of bier en koffie.
alle transfers in dit programma vermeld.
de lokale transfers met luxebussen (met airco).
de rondleidingen in het Engels of Frans, naar keuze.
de toegangskaarten voor de te bezoeken plaatsen.
de lokale belastingen.
de participatie in het Waarborgfonds.
een begeleider van AK vanaf de aankomst in Shanghai tot het vertrek uit Beijing.
alle administratieve kosten.

prijzen en voorwaarden (vervolg)
Dit bedrag is exclusief:
• btw.
• niet-vermelde maaltijden en dranken.
• fooien aan gidsen en chauffeurs.
• uitgaven die verband houden met videocamera's en fototoestellen tijdens het bezoek aan de monumenten.
• eventuele verzekeringen voor uw bagage en annulatie (5,8% van het totaal bedrag).
• inkom visum in China (+- 80€).
• alle niet-vermelde uitgaven.
• alle kosten veroorzaakt door een gebeurtenis buiten de organisatie om (staking luchtvaartmaatschappij, vertragingen
veroorzaakt door het weer, aanslagen enz.).
Prijzen en voorwaarden op 15.12.2017 onder voorbehoud van beschikbaarheid, op basis van minimaal 16 betalende deelnemers die de hele reis samen
reizen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen op basis van de vluchten en/of de prestaties in het land van bestemming en de muntpariteiten, binnen
de grenzen van de voorwaarden (op aanvraag).

Meer informatie? Gaëtane Philippot, g.philippot@travex-travel.be, Phone +32 (0)2 533 20 48 - Fax +32 (0)2 537 75 88

Uw inschrijving
Om uw deelname aan het basisprogramma te bevestigen, gelieve het online-inschrijvingsformulier terug te
sturen met een voorschot van 1.000 € p.p. te betalen naar bankrekening BELFIUS IBAN: BE70 0682 3415 7825 Swift/Bic: GKCCBEBB van TravexTravel NV met vermelding «ARCHIDAYS 07.2018 + naam van de deelnemer».
De eindafrekening wordt dan geregeld ten laatste voor 13 mei 2018. Na ontvangst van uw betaling, ontvangt
u een factuur borg betaald.
Voorwaarden in geval van annulering van uw deelname: vanaf inschrijving tot 61 dagen voor vertrek:
45% van het totale bedrag.• 75% van het totale bedrag indien annulering tussen 60 en 31 dagen voor vertrek
• 90% van het totale bedrag indien annulering tussen 30 en 16 dagen voor vertrek • 100% van het totale
bedrag indien annulering 15 dagen voor vertrek.

Meer informatie? Gaëtane Philippot, g.philippot@travex-travel.be, Phone +32 (0)2 533 20 48 - Fax +32 (0)2 537 75 88

