Zaterdag 29 augustus - Hong Kong - Kopenhagen - Schiphol - Breugel.
Om 7.30 uur vertrekken we vanuit het hotel en lopen naar een bushalte op Nathanroad. Daar
stappen we in een super de luxe dubbeldekker die ons in 40 minuten naar het nieuwe
vliegveld Chek Lap Kok bij Lantau brengt. Het vliegveld is overweldigend groot. Na het
inchecken neem ik afscheid van Trix en ga door de douane. Het duurt nu nog twee uur
voordat we vertrekken, maar het eten van een ontbijt en wat rondlopen in de uitgebreide
winkelgalerij doodt de tijd.
In het vliegtuig zit ik bij een raampje en heb daardoor een prachtig uitzicht op het nieuwe
vliegveld. Vanuit de lucht is goed te zien dat het op een kunstmatig eiland is aangelegd.
Bijna de gehele reis boven China blijft het uitzicht goed, waardoor ik in de buurt van Beijing
zelfs verschillende keren de Chinese Muur kan zien.
Even later gaat centraal het licht uit en moeten we gaan slapen. Omdat het echter pas 1 uur in
de middag is, lukt me dat niet. Ik rust derhalve maar enkele uren uit en twee uur voordat we in
Kopenhagen landen, gaat gelukkig weer het licht aan, waardoor ik een cryptogram kan gaan
oplossen.
Na de tussenstop in Kopenhagen, vliegen we zonder problemen door naar Schiphol. Daar
drinken we met de groep nog wat, waarna we afscheid nemen en ieder zijn weg naar huis
kiest.
In Eindhoven staat Harry me op het station op te wachten mij, waarna we naar Breugel rijden.
Na nog wat gedronken en gepraat te hebben, kruip ik tegen middernacht (voor mij is het
echter al 6 uur in de morgen) dodelijk vermoeid mijn bed in.
De vakantie voor dit jaar zit er helaas op. Een droom, met de trein naar China, is
werkelijkheid geworden. Het is jammer dat je een week kwijt bent om op deze manier in
China te komen, want anders zou ik ieder jaar voor deze vorm van reizen kiezen.
Benieuwd waar volgend jaar de reis naar toe zal gaan, met een groep naar Tibet of toch in
mijn eentje naar China zonder iets vooraf te boeken. We zullen wel zien.
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