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Great Wall Skating Challenge 2014 
Na het grote succes van de Alternatieve Elfstedentocht in Mongolië organiseert Footsteps Travel wederom een 
uniek schaats-event, in nauwe samenwerking met FIT Gezond in Beweging.  

Where the Great Wall meets the Yellow River  

Unieke schaatsmarathon op de Gele rivier langs de Chinese Muur  tussen 
Mongolië en China. Van 3 januari t/m 14 januari 2014 

12 daagse sportieve/ cultuurreis naar “het land van de draak; China”  

Vanaf € 1.750,- p.p. Veel inbegrepen in de prijs!  ( Zie prijsopbouw pagina 7) 

Profiel 

 Sportieve culturele reis  

 Keuze uit:25, 50, 75 of 100 kilometer schaatsen per dag ( 2 dagen marathon) 

 Adembenemende landschappen 

 Chinese Muur 

 Overnachting in Pingyao ( Unesco Cultureel Erfgoed) 

 Uitgebreide kennismaking met cultuur en lokale bevolking China 

 Nederlandstalige begeleiding 

 Nederlandse ijsmeester: Keimpe Roedema. 
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Waar  

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. Het ijs is hier al eind november dik genoeg om te kunnen schaatsen. Tegen de tijd dat wij 
komen is het ijs tussen de 50 en 60 cm dik! De dagtemperatuur is om en nabij de -6 graden en de 
nachten zijn kouder. Maar, de zon schijnt vrijwel altijd! 

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 Dzjengis 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!  

                                          

Baan van 30 kilometer met Nederlandse ijsmeester! 

We gaan een fantastische baan uitzetten linksom en rechtsom. Linksom voor diegene die niet de 200 
willen schaatsen maar minder en rechts een langere baan voor de echte ijsvreters!.Iedere schaatser 
komt steeds langs de start en finish voor een stempel. De rivier kronkelt zich als een slang door het 
gebergte! Sportfysiotherapeut en Mongoliëganger Keimpe Roedema is onze ijsmeester ter plaatse. 
Voor hen die niet zo ver willen schaatsen wordt er een kortere baan uitgezet van 25 kilometer!  Er zijn 
voldoende verzorgingsposten op het ijs. Boeren moedigen aan en de lokale operavereniging zingt 
traditionele muziek bij kampvuren. 
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Reisbeschrijving 

Deze unieke 12 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 zijn geen douches, wel warm water. 

Programma 

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 10, 25, 50 of 100 kilometer per dag! Voor hen die niet 
schaatsen bieden wij optionele programma’s: wandelen Chinese Muur en ijsfietsen!  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 court-yard woningen.                     
De reis eindigt weer in Peking waar u de volgende dag weer terugvliegt naar huis. 
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Een reis door de tijd naar een historisch en 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 court yard hotels. Bij de gele 
rivier is warm water maar geen douches!  

Groepsgrootte 

50-400 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 12 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. 

 

 

Wie is Footsteps Travel 

Daniël Rooijackers , regisseur van Zeg n’s AAA, Spijkerhoek, Eenmaal Andermaal en vele andere 
televisie programma’s reisde tijdens een jaar durend Sabatical rond in Azië en Afrika. De behoefte die 
hij vanaf toen voelde om de armoede die hij in die landen tegenkwam te bestrijden, inspireerde hem 
om zijn succesvolle carrière als regisseur een draai te geven  en zich volledig te richten op zijn twee 
passies: reizen en het leveren van een positieve bijdrage aan de wereld. 

Missie: Community based Toerisme 

Footsteps Travel werkt nauw samen met de lokale bevolking en creëert werkgelegenheid en voorkomt 
zo vaak de trek naar de stad zodat oude tradities en culturen niet verloren gaan. 

Wij zijn gericht op win-win: onvergetelijke expedities voor groepen en tegelijkertijd het bevorderen van 
de levensstandaard van afgelegen gebieden in Azië en Afrika. 
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Dag tot dag programma: 

Dag 1  vrijdag / 3 januari : Vertrek Amsterdam 

Dag 2 zaterdag / 4 januari : Aankomst Beijing (L+D) 

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 zondag / 5 januari: Beijing- Nachttrein- Hohot (O+L) 

Vandaag bezoekt u optioneel 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 maandag  / 6 januari:  Laoniuwan (Gele Rivier) (L+D) 

U komt vroeg aan in Hohhot in Binnen- Mongolië 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! Er is voldoende tijd om het ijs te verkennen en voorbereidingen te treffen voor de 
marathon de volgende dag. 

 

Dag 5 dinsdag/ 7 januari: Laoniuwan. Dag 1 van de marathon 50 of 100 kilometer 
schaatsen(O+L+D) 

Dag 6 woensdag/ 8 januari: Laoniuwan Dag 2 van de marathon (O+L+D) 

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

Dag 7 donderdag/ 9 januari: Yellow River Laoniuwan-—xingzhou ( 300K )(O+L+D) 

Vandaag maken we een mooie tocht van Laoniuwan naar Xingzhou. Onderweg passeren we diverse 
keren restanten van de Chinese Muur. Shanxi is het grootste kolen ontginningsgebied van China.  
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Dag 8 vrijdag/ 10 januari: Xingzhou---Pingyao (170K)(O+L) 

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

 

 

Day 9 zaterdag / 11 januari Pingyao—Datong(380K))O+L+D) 

Day 10 zondag /12 januari Datong (O+L+D) 

In de hoofdstad van Shanxi provincie bezoeken we de culturele erfgoeden: Het hangende klooster en 
de Boeddhistische grotten van Dunhuang. 

 

 

 

Dag 11 maandag/ 13 januari Datong-Beijjing (O) 

Vandaag vliegen we terug naar Peking waar u de rest van de dag vrij bent voor sightseeing en 

souveniers. 

Day 12 dinsdag/  14 januari Int. vlucht naar Nederland. (O) 

Vandaag vliegt u terug naar Nederland waar u dezelfde dag aankomt 
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Prijs: Vanaf 1.750,- p.p. 

VLUCHT NAAR EN VAN CHINA hebben wij losgekoppeld van het landarrangement. 

Vlucht naar China vanaf € 650,- Afhankelijk vroeg boeking! 

Bij grote groepen kan de prijs hoger uitvallen als wij boeken. 

Wij bieden u dus de mogelijkheid zelf uw vlucht te boeken naar China! 

U kunt dus via ons het totale programma boeken of zelf de vlucht boeken. 

U moet dan de vlucht naar China boeken op 3 januari en de terugvlucht op 14 januari 2014. U 
komt aan in China op 4 januari! 

 

Inbegrepen in Landarrangement € 1.100,- 

-Inschrijfgeld marathon 

-Medaille 

-Alle maaltijden O+D (Volgens programma) 

-Alle overnachtingen 

-Treinticket Beijing- Datong softsleeper ( 4 personen per couchet) 

-Binnenlandse vlucht Datong-Beijing 

-Entreegelden Hanging Monestry en Dunghuang Caves 

-Alle transfers van en naar Hotel en luchthaven 

 

Niet inbegrepen in de prijs: 

-Visum China ( Kunnen wij voor u verzorgen) 

-Alle overige maaltijden niet in programma 

-Alle drankjes en uitgaven persoonlijke aard 

-Evt optionele programma’s (Bij te boeken) 

Info: www.footstepstravel.nl 

 Footsteps Travel: Daniel Rooijackers 

info@footstepstravel.nl / tel: 0653777990 

Boekingen: 

Eurocult-Lito Reizen: www.eurocult-lito.nl 

Adres: Wittevrouwenstraat 36 Utrecht 

Tel: 030-2439634 t.a.v. Jan Bruins 

Eurocult is aangesloten bij ANVR, Calamiteitenfonds en SGR 

 

 

http://www.footstepstravel.nl/
mailto:info@footstepstravel.nl
http://www.eurocult-lito.nl/
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Medische keuring, inentingen en algemene voorwaarden: 

Om deel te nemen aan de marathon is het aan te raden een medische keuring te ondergaan. 

Verder moet u de algemene voorwaarden goed lezen en akkoord gaan met deze voorwaarden. 

De Algemene voorwaarden staan op de website vanaf 15 mei 2013. 

N.B. Het is noodzakelijk uw reisverzekering met werelddekking aan te vullen! 

 

 

 


