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REISINFORMATIE CHINA & HONG KONG 

 

Hartelijk dank dat u mij het vertrouwen geeft uw reis voor u te reserveren. Om de voorbereidingen 

voor uw reis zo goed mogelijk te laten verlopen voorzie ik u graag van belangrijke informatie over uw 

reisbestemming. 

 

Paul van Hek 

Business Experience China 

+31 6 26 36 46 43 

paul@businessexperiencechina.nl 

  

http://www.businessexperiencechina.nl/
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VOOR DE REIS 

 

REISDOCUMENTEN 

U dient voor het reizen naar China & Hong Kong in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten, 

hiervoor geldt een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is na terugkomst in Nederland. 

Kinderen hebben een eigen reisdocument nodig en mogen niet meereizen als ze alleen staan 

bijgeschreven in het paspoort van de ouders of gezaghebber.  

 

VISUM 

Voor uw reis naar China heeft u een visum nodig. Hiervoor verwijs ik naar de specifieke informatie in 

de bijlage ‘Visuminformatie’. 

 

Enkel wanneer u op doorreis bent en max. 72 uur in China verblijft is er voor bepaalde aankomst 

luchthavens (o.a Beijing en Shanghai) geen visum nodig. U dient dan in het bezit te zijn van een ticket 

waarop te zien is dat u binnen de aangegeven tijd weer doorreist en China verlaat. 

 

Voor een bezoek aan Hong Kong & Macau heeft u geen visum nodig.  

 

Nederlandse Ambassade in China  

Adres:  Liangmahe Nanlu #4  

Chaoyang, Beijing  

100600, P.R. China 

Tel.:   +86 10 8532 0200 

  +86 139 0112 4185 (consulaire noodgevallen) 

Fax.:   +86 10 8532 0300 

E-mail:   pek@minbuza.nl  

   

VACCINATIES 

Als reisorganisatie hebben wij geen bevoegdheden u van medisch advies te voorzien. De 

gezondheidsadviezen wijzigen bovendien met regelmaat per land. Raadpleeg daarom minimaal zes 

weken voordat u op reis gaat uw huisarts of een deskundige, gespecialiseerde instelling voor medisch 

advies. Vaccinaties kennen een incubatietijd, dus informeer op tijd. Nadat u een vaccinatie heeft 

ontvangen ontvangt u een medisch paspoort. Deze dient u mee te nemen op reis.  

 

http://www.businessexperiencechina.nl/
mailto:pek@minbuza.nl
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MEDICIJNGEBRUIK 

Wanneer u medicijnen gebruikt, is het raadzaam uw apotheker te vragen om een medisch paspoort op 

te stellen en die te allen tijde bij u te dragen. Wij adviseren u medicijnen tot 100 ml in uw handbagage 

op te bergen. Het is daarnaast aan te raden om de geneesmiddelen in voldoende voorraad mee te 

nemen, het is namelijk mogelijk dat deze medicijnen niet op uw bestemming verkrijgbaar zijn.  

 

Gaat u op reis met een geneesmiddel dat onder de Opiumwet valt, dan moet u hiervoor een officiële 

verklaring aanvragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het CAK: 

https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis 

 

 

TIJDENS DE REIS 

 

KLIMAAT 

China heeft een enorme oppervlakte waardoor het land meerdere klimaatsoorten kent. Maar over het 

algemeen kent het land een klimaat met seizoenen die goed van elkaar te onderscheiden zijn. Het 

grootste deel van het land ligt in een gematigde zone waar een regenachtig zomerseizoen en een 

droog winterseizoen heerst. Het is meestal warm en vochtig in het zuidoosten en midden van China. 

Het westen, noorden en noordoosten is vrij droog. In het noordelijke deel van China zijn de winters 

koud en zeer droog. Het zuiden van China kent een subtropisch klimaat met lange, vochtige, warme 

zomers en korte, koele winters. In Centraal-China zijn de zomers heet en vochtig. De meeste regen 

valt in de nazomer. De winter is erg koud in de berggebieden en de provincie Sichuan. 

 

REISPERIODE 

Het voorjaar (maart en april) en de herfst (september en oktober) zijn de beste maanden om naar 

China te reizen. De temperaturen variëren in deze periodes tussen de 20°C en 30°C overdag, waarbij 

het ‘s nachts flink kan afkoelen. 

 

TIJDSVERSCHIL 

Tijdens Nederlandse zomertijd: 6 uur later 

Tijdens Nederlandse wintertijd: 7 uur later 

 

http://www.businessexperiencechina.nl/
https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis
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TAAL 

In China wordt Kantonees en Mandarijn gesproken, maar de vele minderheidsgroepen hebben hun 

eigen dialect. De Chinezen stellen het erg op prijs wanneer u probeert om enkele woorden Chinees te 

spreken.  

 

Hierbij alvast een aantal tips: 

Hallo    Tashi dele of Ni hao 

Tot ziens     Kale shoo 

Dank u  Thoo Jaychay of She she 

Sorry     Gonda 

Wat is uw naam?   Kerang gi ming la karey zer gi yö? 

Waar komt u vandaan?   Kerang lung-pa ka-ne yin? 

Spreekt u Engels?   Injeeke shing gi yö pe? 

Ik begrijp het niet   Ha ko ma song 

Hoeveel kost dit?   Ka tsö ray? 

 

KLEDING 

Comfortabele lichte kleding van natuurlijke producten zoals katoen zijn het meest geschikt om in te 

reizen door China. Over het algemeen is er geen verplichte kleding die men moet dragen. Wanneer 

men een religieuze tempel betreedt moet men rekening houden met het geloof van de bewoners. Er 

wordt geadviseerd geen korte broeken, rokken of andere korte kleding te dragen. Gedurende de 

wintermaanden is het raadzaam om voldoende warme kleding mee te nemen, aangezien het 

behoorlijk koud kan zijn. In de zomermaanden heeft u genoeg aan zomerkleding en een warm vest 

voor de avonden, behalve in de hoger gelegen gebieden. 

 

ETEN EN DRINKEN 

Evenwicht speelt bij Chinezen bij de maaltijd een belangrijke rol. Het eten moet niet alleen voedzaam 

zijn, maar ook een heilzame werking hebben. Chinezen hebben vaak allerlei kleine gerechtjes 

waarvan men gezamenlijk eet. De Chinese keuken kan grofweg in vier stijlen worden opgedeeld. De 

noordelijke keuken, in en rond Beijing, is niet erg gevarieerd. Meestal staan hier noedels op het menu.  

De belangrijkste groente is Chinese kool die op allerlei verschillende wijzen wordt bereid. Het eten is 

voorzien van veel rode en groene peper.  

Als u hier bent mag u de Peking eend en de Mongoolse stoofpot absoluut niet missen. In de oostelijke 

kustgebieden, rondom Shanghai, zijn de lokale specialiteiten vis en schaal- en schelpdieren. Er is een 

ruime keuze aan groenten. In het zuiden vindt u de Kantonese keuken. Deze is het meest bekend bij 

westerlingen. Hier vindt u veel ‘dumpling’ die met vlees, vis en groenten gevuld kunnen zijn en 

http://www.businessexperiencechina.nl/
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gerechten die in water worden gekookt. De keuken van Sichuan staat bekend om sterk 

gekruide gerechten. Met dit eten kan de bevolking zich in de koude winters goed warm houden. Zorg 

ervoor dat u onderweg voldoende water drinkt. Uitdrogingsverschijnselen treden eerder op dan u 

denkt. 

 

Het kan zijn dat u moet wennen aan het eten in China. Het gevolg kan reizigersdiarree zijn. Als u de 

eerste verschijnselen van maag- of darmproblemen bemerkt, probeer dan een dieet van warme, niet 

te sterke, thee en lichte maaltijden. Maagproblemen zijn vaak het gevolg van verandering in voedsel 

en omgeving; meestal is het ongemak na enige dagen vanzelf weer verdwenen. Mocht u langer last 

houden, dan raden wij u het bezoek aan een dokter aan. 

 

Wij adviseren om het water uit de kraan niet te drinken, maar mineraalwater te kopen. IJs in uw drank 

is over het algemeen goed bij de luxere hotels en restaurants, maar het is het beste ijsblokjes te 

vermijden op straat of in landelijke gebieden 

 

TELEFONEREN 

Uw mobiele telefoon werkt, afhankelijk van uw provider, ook in China & Hong Kong. Informeer bij uw 

provider naar de tarieven. Het bereik is niet in het hele land even goed. Met name rond de grote 

steden en in de bewoonde gebieden is mobiel bellen mogelijk. In de afgelegen binnenlanden of in de 

bergen is dit een stuk lastiger, zo niet onmogelijk. 

 

ELEKTRICITEIT 

De netspanning in China is over het algemeen 220 volt. In het hele land zijn de meeste stopcontacten 

in hotels ook geschikt voor Europese stekkers. Indien u naar kleinere plaatsen reist, is het aanbevolen 

een universele stekker en apparatuur dat op batterijen werkt mee te nemen. 

 

FEESTDAGEN 

De belangrijkste feestdagen in China & Hong Kong zijn:  

 

 Nieuwjaar:    1 januari  

 Internationale Vrouwendag: 8 maart  

 Dag van de Arbeid:   1 mei  

 Jeugddag:    4 mei  

 Kinderdag:    1 juni  

 Partijdag:    1 juli  

 Legerdag:    1 augustus  

http://www.businessexperiencechina.nl/
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 Lerarendag:    5 september  

 Oprichtingsdag VRC:  1 oktober 

  

Houd u er rekening mee dat banken, winkels en overheidsgebouwen op deze date gesloten kunnen 

zijn. 

 

VEILIGHEID 

Over het algemeen is China een zeer veilig land. Het is echter verstandig om een paar 

voorzorgsmaatregelen te nemen:  

* Maak kopieën van uw waardepapieren en mail deze naar uzelf.  

* Neem niet te veel cash mee en verdeel het contante geld over verschillende tassen.  

* Draag geen sieraden en opzichtige camera’s. 

Voor het meest actuele reisadvies adviseren wij u het ministerie van Buitenlandse Zaken te 

raadplegen via http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen.  

 

GEZONDHEIDSZORG 

De gezondheidszorg in China is minder goed in vergelijking met de gezondheidszorg in Westerse 

landen. Het is daarom raadzaam een goede verzekering af te sluiten zodat alle kosten gedekt worden. 

Indien zich in China een ernstig voorval voordoet waarbij een beroep gedaan dient te worden op de 

gezondheidszorg, dan is er in de grote steden een aantal klinieken speciaal voor reizigers waar u 

terecht kunt. Er wordt niet aangeraden om medicijnen in een gewone winkel te kopen. 

 

FINANCIËN 

De munteenheid van China is: de Yuan (RMB), ook wel Renminbi (volksgeld) genoemd. In Hong Kong 

wordt de Hong Kong Dollar gebruikt. (HKD) 

Uiteraard is de koers variabel, dus controleer deze kort voor vertrek zodat u een goede inschatting 

heeft van de waarde van het geld. Geld wisselen is geen probleem; overal in China krijgt u dezelfde 

wisselkoers, zowel bij de bank als bij het hotel. Oudere, beschadigde, bankbiljetten worden niet door 

de banken, geldwisselaars van hotels en moneychangers aangenomen.  

Het is overal mogelijk om te pinnen. Met uw creditcard (m.n. Visa en Mastercard) kunt u bij de banken 

cash geld opnemen en rechtstreeks betalen bij toeristische winkels en hotels. 

 

Belangrijk: Veel Nederlandse banken hebben de functie ‘betalen buiten Europa’ standaard uitgezet 

om pasfraude te voorkomen. Vergeet niet om deze optie aan te zetten voor uw bestemming voordat u 

op reis gaat. Dit kan vaak online via een app van de bank. Neem hiervoor anders contact op met uw 

bank. 

http://www.businessexperiencechina.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen
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FOOIEN 

In China is het gebruikelijk een fooi te geven, maar er zal niet om worden gevraagd. Doorgaans 

rekenen gidsen erop dat zij ongeveer Yuan 200 per dag krijgen. De chauffeur rekent op ongeveer 

Yuan 100 per dag. Als u met meer dan twee personen bent dan is het de bedoeling dat u ook meer 

fooi betaalt. Deze richtlijnen zijn een beetje afhankelijk van het gebied/stad waar u verblijft. In grotere 

steden verwachten gidsen doorgaans meer fooi dan in een klein, niet toeristisch gebied/stad. Voor 

een deel betekent uw tip een belangrijke aanvulling op het over het algemeen karige salaris van de 

lokale bevolking die u van dienst is. Echter, een fooi geven is nog altijd vrijwillig.  

 

U bepaalt of de service en de kwaliteit van het gebodene meer dan gemiddeld is, waardoor u hem of 

haar iets extra’s wilt geven. 

 

VERTREKBELASTING 

China & Hong Kong kennen een vertrekbelasting op internationale vluchten, welke al opgenomen is in 

de ticketprijs. Ook voor binnenlandse vluchten geldt een vertrekbelasting. Deze belasting is eveneens 

opgenomen in de ticketprijs. 

 

VERVOER 

China heeft bijna 500 vliegvelden. Als u in China zelf wilt reizen, raden wij u aan om gebruik te maken 

van binnenlandse vluchten. Op de grote rivieren zijn veerdiensten aanwezig. Een goede en snelle 

vorm van openbaar vervoer is de metro en trein, echter zijn de metro en trein niet overal in China 

aanwezig. Een andere, goedkopere oplossing van vervoer is het huren van een fiets. Let er wel op dat 

u de fiets afgesloten op een bewaakte parkeerplaats achterlaat. De fietsriksja’s die vaak in de buurt 

van hotels te vinden zijn, zijn alleen van dienst voor korte afstanden. Wanneer u een lange afstand af 

moet leggen, kunt u voor hetzelfde geld een taxi nemen. In de grote steden is het relatief eenvoudig, 

voordelig en veilig om een taxi te bestellen via de accommodatie waar u verblijft. Voor deze ritten kunt 

u met de chauffeur onderhandelen over een prijs. 

 

VERKEERSVOORSCHRIFTEN 

Fietsen ligt voor de hand in dit land. Echter zijn er niet veel verkeersregels voor fietsers. In China geldt 

enkel dat een groter voertuig altijd voorrang heeft op een kleiner voertuig, ook als het licht voor de 

kleinere op groen staat! Het klinkt echter gevaarlijker dan het is. U kunt zich aansluiten bij een zee van 

Chinese fietsers, zodat u op de juiste momenten oversteekt. Geduld is wel een schone zaak, want 

Chinezen fietsen vreselijk traag. 

http://www.businessexperiencechina.nl/
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DUURZAAM REIZEN 

Duurzaam een verre reis maken. Kan dat wel? Wij geloven dat duurzaam reizen vooral te 

maken heeft met bewuste keuzes maken. Duurzaam betekent immers dat iets nog lang blijft 

voortbestaan. Dat geldt voor onze bijzondere planeet én voor de herinneringen aan uw eigen reis. 

Juist door te reizen worden bijvoorbeeld kwetsbare natuurgebieden goed beschermd, want toerisme is 

een belangrijke inkomstenbron. En door u te verdiepen in andere gebruiken en gewoonten voegt u 

een extra dimensie toe aan uw reis. U bent niet langer bezoeker, maar maakt echt even onderdeel uit 

van uw gastland, omdat u de ander beter begrijpt. Dat leidt tot mooie ontmoetingen en wederzijds 

respect. Is het sowieso niet leuker bij de lokale bevolking een aandenken of een lokaal gerecht te 

halen in plaats van bij een grote, buitenlandse keten? Zo investeert u op een mooie manier in uw 

vakantiebestemming en bevordert u de authenticiteit. En niet onbelangrijk, uw herinneringen worden 

waardevoller. Kortom, wij adviseren u volop te genieten en uw reis bewust te beleven.  

 

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN NOOD, KLACHTEN EN/OF OPMERKINGEN? 

Helaas kan het gebeuren dat u gedurende uw reis een onvolkomenheid constateert of er doet zich 

een noodgeval voor. Mocht dit voorkomen dan adviseer ik u contact op te nemen met onze lokale 

vertegenwoordigers ter plaatse of bel het alarmnummer van de reisverzekering bij pech, ongevallen, 

ziekenhuisopname en calamiteiten.   

Vaak kan onze lokale vertegenwoordiger uw klacht direct verhelpen, waardoor u optimaal van uw reis 

kunt genieten! Lukt dit niet, neemt u dan contact met ons op per telefoon of e-mail. Als uw klacht 

onverhoopt niet verholpen kan worden, vraag ik u deze bij thuiskomst schriftelijk bij ons in te dienen. 

Dit kan tot uiterlijk vier weken na terugkomst in Nederland. Er zal dan alsnog worden gekeken naar 

een geschikte oplossing.  

U kunt ons voor spoedeisende zaken via ons noodnummer bereiken. Dit nummer hoort u als u ons 

buiten kantoortijden belt op ons reguliere telefoonnummer. 

 

 

Deze informatie was op het moment van drukken naar ons beste weten correct. Wij kunnen geen 

aansprakelijkheid aanvaarden voor wijzigingen die naderhand zijn opgetreden. Eventuele fouten en 

vergissingen in deze publicatie binden ons niet. Zij kunnen zonder waarschuwing vooraf worden 

gewijzigd.  

 

Versie: 10 juli 2018 
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