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Infobronnen  
 

Polen ligt op de grens tussen oost en west en vormt tegelijkertijd de overgang van Scandinavië naar de Balkan. In 

het hele land liggen maar liefst drieëntwintig nationale parken, elk met een eigen karakter. Zulke ongerepte 

gebieden vind je nergens anders meer in Europa. 

 

Bergfanaten kunnen prachtige trektochten maken in de Sudeten en de Karpaten, die de zuidgrens vormen met 

Tsjechië en Slowakije. In het noorden strekt zich een brede kustvlakte uit met uitgestrekte zandstranden, duinen en 

kliffen. Net achter de kust liggen dichte bossen. In het noordoosten (Mazurië] tref je een groot merengebied aan, 

prachtig om te wandelen. Centraal-Polen bestaat uit glooiende heuvels met bossen en weiden. Tussen deze heuvels 

ligt alles om de cultuurliefhebber te doen likkebaarden: historische steden, prachtige kastelen en landhuizen, 

kerken ... die getuigen van een rijke geschiedenis. 

 

Polen is tien keer zo groot als België. Door het uitgebreide wegennet en het efficiënt openbaar vervoer is het 

mogelijk om zonder al te veel problemen op zowat elke plaats te geraken. 

Steeds meer mensen spreken Engels of Duits, vooral jongeren. Op het platteland kun je je enkel behelpen in het 

Pools, soms in het Russisch of met gebarentaal natuurlijk. 
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Infobronnen  
Web 

Algemeen 

www.inyourpocket.com/: alternatieve stadsgidsen van diverse Poolse steden 

www.polen.travel/nl/: Nationaal toeristisch portaal Polen 

https://mapa.szukacz.pl/mapnik.html : interactieve kaart van Polen 

www.wegwijzer.be/ Reisinformatiecentrum 

www.buitenlandskamp.be/ Informatie over de campings/kampplaatsen 

 

Steden 

www.warsawtour.pl: website van de toeristische dienst van Warschau 

www.krakow.pl/en: website van de toeristische dienst van Krakau. 

visitgdansk.com/en/: website van de toeristische dienst van Gdansk 

lodz.travel/en/ website van de toeristische dienst van Łódź 

www.wroclaw.pl/en website van de toeristische dienst van Wroclaw 

www.poznan.pl website van de toeristische dienst van Poznań 

www.szczecin.eu/en website van de toeristische dienst van Szczecin 

 

Pools Informatiebureau voor Toerisme 

Renaissancelaan 20, 1000 Brussel 

Tel. 02/740 06 20 

info.be@polen.travel 

www.pologne.travel  

 

Reisgidsen 

Het aanbod is ontzettend groot, iedere grote uitgever heeft één of meerdere gidsen over Polen. Zowel stadsgidsen, 

reisgidsen met hoofdzakelijk algemene info als met praktische info (o.a. transport, restauranttips, evenementen, 

logiesinfo..). Een voorproefje: 

 Nederlandstalig: ANWB Goud, Nelles Gids, Elmar Wereldwijzer, Groene Gids Michelin, Dominicus Reisgids, Capitool 

Reisgids, Trotter, Wat & Hoe Kosmos 

 Engelstalig: Lonely Planet, Rough guides, Footprint... 

 Franstalig: Le guide du Routard, Petit Futé, e-Vasion  

 Wandelgids: Sunflower Books, Rother Wanderführer, Cicerone Books,  

 Fietsgids: Cyklos Radführer, Bikeline [Esterbauer Verlag], Outdoor Handbuch [Stein Verlag] 

  

http://www.inyourpocket.com/
http://www.polen.travel/nl/
https://mapa.szukacz.pl/mapnik.html
http://www.wegwijzer.be/
http://www.buitenlandskamp.be/
http://www.warsawtour.pl/
http://www.krakow.pl/en/
https://visitgdansk.com/en/
https://lodz.travel/en/
http://www.wroclaw.pl/en
http://www.poznan.pl/
http://www.szczecin.eu/en
mailto:info.be@polen.travel
http://www.pologne.travel/
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Klimaat 

Opgelet dit zijn de gemiddelde maximum en minimumtemperatuur. Het warmste moment van de dag kan nog een 

stuk hoger liggen. 

 

 

Aantal regendagen 

 

 

 

Kaarten 

Als overzichtskaart is Polen 1/500.000 van Freytag & Berndt en Michelin Polen 1/700.000, nummer 720  een goede 

keuze. Je kan natuurlijk ook op zoek gaan naar gedetailleerde kaarten per regio. Michelin biedt grote keuze maar 

ook andere uitgevers hebben uitstekende kaarten (Marco Polo, TCI: Touring Club Italiano, Hallwag, Geocart,…)  

 

Wist je trouwens… dat leden van Wegwijzer 10% korting krijgen, op vertoon van lidkaart voor reisgidsen en kaarten 

bij de reisboekhandel Atlas & Zanzibar en Altiplano Books?  

 
AL DEZE REISGIDSEN EN KAARTEN (EN VEEL MEER)  VIND JE IN DE WEGWIJZER REISBIB IN BRUGGE  

Wist je trouwens… dat leden van Wegwijzer 10% korting krijgen voor reisgidsen en kaarten bij de reisboekhandels Atlas 

& Zanzibar? 

 

Formaliteiten   
Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID hebben. Verkrijgbaar bij de 

gemeentediensten van je woonplaats.  

Vraag nog eens na bij je koepel welke documenten nodig zijn. 

Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen. (Dit is een klein medisch dossier, waarin nuttige 

informatie staat zoals bloedgroep, inentingen of allergieën. De informatie die op de medische fiche staat, kan op 

crisismomenten van belang zijn.) 

Zorg ervoor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten 
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Europese Ziekteverzekeringskaart  

Neem van elke minderjarige deelnemer een ‘ouderlijke toestemming’ mee. Dat is een document in meerdere talen 

dat getekend wordt door de ouders en het gemeentebestuur (dienst burgerzaken) 

ISIC (International Student Identity Card) is een wereldwijd erkende studenten ID-kaart voor universiteits- en 

hogeschoolstudenten. Met je ISIC geniet je als student van zowat 40.000 kortingen op verschillende producten en 

services in eigen land en het buitenland. Je kan ze online bestellen www.isic.be/Home.aspx of spring een lokaal 

Connections of Airstop kantoor binnen. 

Ambassades: diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/  

Reisbudget  
 

In Polen is de gebruikte valuta de Zloty. Wisselkoers (februari 2022): 1 EUR = 4.5546719 PLN (Poolse Zloty). Voor de 

meest recente wisselkoersen verwijzen wij door naar: 

https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=PLN. 

Eén zloty bestaat uit 100 groszny. De munten zijn onderverdeeld in: 1, 2, 5, 10, 20 en 50 grozny en 1, 2 of 5 zloty 

In Polen heb je in de steden (en zelfs vaak in dorpen) bankautomaten. Er zijn echter een aantal automaten die een 

slechtere wisselkoers berekenen dan de reguliere bank. Deze automaten zijn vaak van Euronet. Deze automaten 

vragen ook altijd of je je wisselkoers vast wil zetten. Het beste kun je op zoek gaan naar automaten bij reguliere 

banken zoals Pekao, PKO Bank en WKB. Via de Poolse website Bankomaty: www.money.pl/bankomaty  kun je van 

tevoren uitzoeken waar je Euronet automaten vindt en waar je normale pinautomaten vindt. De prijzen zijn de 

laatste tijd steeds ‘europeser’ aan het worden. Niets nieuws onder de zon: zoals overal betaal je meer in de grote 

steden dan op het platteland. In Krakau en Warschau betaal je tegenwoordig soms evenveel als in Parijs. Alles hangt 

ook af van hoe je je geld uitgeeft.  Studenten  krijgen veelal kortingen op toegangskaarten van musea en andere 

attracties. Vergeet dus niet je studentenkaart mee te nemen. 

 

Enkele richtprijzen: 

 Cola op café: 3,79 PLN (€0,87) 

 Bier: 7,5 PLN (€1,75) 

 Wit brood (500g): 2,76 PLN (€0,64) 

 1,5l water: 1,82 PLN (€0,42) 

Driegangenmenu voor twee persoon: 100 PLN (€ 23) 

Voor een uitgebreid en actueel overzicht kijk je best op volgende websites:  

www.numbeo.com / www.pintprice.com (vgl. bierprijzen) 

 

Transport naar Polen 
Auto 

Het is mogelijk om met de auto naar Polen af te reizen. Wees echter wel voorbereid! Er zijn weinig autosnelwegen 

(waar de snelheid op 140 km/u kan liggen). Hou er rekening mee dat vlak voor de feestdagen de grensovergangen 

bij Duitsland behoorlijk druk zijn! Dit omdat veel Polen in Nederland of Duitsland wonen en werken en met de 

feestdagen graag naar hun familie gaan.  

 

Nog een handige link:  

www.viamichelin.com: routeplanner & berekening kost brandstof, tolwegen,… 

  

http://www.isic.be/Home.aspx
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=PLN
http://www.money.pl/bankomaty
http://www.rugzaktrips.nl/studenten.htm
http://www.numbeo.com/
http://www.pintprice.com/
http://www.viamichelin.com/
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Bus 

https://www.flixbus.be 

ecolines.net/international/en 

https://www.sindbad.pl/en 

Check www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen voor een volledig overzicht van alle 

busverbindingen. 

 

Vliegtuig 

Vliegen naar Polen kan goedkoop. Wizzair en Ryanair zijn de goedkopere maatschappijen. Wil je extra bagage 

meenemen, bekijk dan de prijzen bij de andere vliegtuigmaatschappijen. 

www.lot.com Lot Polish Airlines 

www.brusselsairlines.com Brussels Airlines 

www.wizzair.com Wizzair (Charleroi- Warschau Chopin) 

www.ryanair.com Ryanair (Charleroi-Krakau, Warschau Modlin en Wroclaw, Brussels Airport – Krakau) 

 

Een vlucht van Brussel naar Warschau duurt een kleine 2 uur.  

 

Boot 

Vanuit Denemarken, Finland, Zweden en Duitsland kan je met de ferry naar Polen. Er zijn verschillende rederijen die 

varen op Polen:   

polferries.com: Pol Ferries: Ferry’s van Denemarken [Kopenhagen] naar Polen [Swinemünde]. Ferry’s van Zweden 

[Nynäshamn, Ystad, Karlskrona] naar Polen [Gdansk]. 

www.adler-schiffe.de: Adler Schiffe : Bootverbindingen van Duitsland [Usedom] naar Polen [Misdroy, Szczecin] 

https://www.stenaline.co.uk/rest-of-europe: Stena Line: Ferry’s van Polen [Gdynia] naar Zweden [Karlskrona] 

https://www.ttline.com/en/poland-ferries: TT Line: Ferry’s van Polen [Świnoujście] naar Zweden [Trelleborg] 

www.unityline.pl: Unity Line: Ferry’s van Polen [Świnoujście] naar Zweden [Ystad]  

Transport in Polen 
Auto 

Het wegennet gaat erop vooruit. Diverse wegen zijn opgeknapt. Autosnelwegen zijn vaak van goede kwaliteit. 

Overige wegen zijn soms van mindere kwaliteit maar er wordt aan gewerkt. Hou er rekening mee dat vele 

autowegen maar 1 rijstrook hebben en hier ook traagrijdend verkeer mag rijden zoals tractors. Polen heeft 

tolwegen: voor informatie over deze tolwegen: https://etoll.gov.pl/en/ 

 

Nog een handige link:  

www.vab.be: klik op Reizen voor toltarieven en brandstofprijzen 

Liften 

Liften is lang gebruikt geweest door de eigen bevolking als officieel herkende manier van transport. In de kantoren 

van de PTTK (de Poolse dienst voor toerisme) kon je een liftboekje kopen. Het was een soort verzekering voor de 

lifter en voor de chauffeur, die daardoor ook kon deelnemen aan een tombola met de afscheurstrookjes (liftboekje). 

Deze manier van liften wordt niet meer gedaan, maar het liften is nog steeds ingeburgerd in Polen. Veelal zijn het 

vrachtwagenchauffeurs die lifters meenemen. Voor meer tips over veilig liften, lees het Wegwijzer-dossier Veilig 

Liften op www.wegwijzer.be/dossier/veilig-liften. Op de volgende sites kan je meer informatie zoeken over de 

liftmogelijkheden in Polen: 

https://hitchwiki.org/en/Main_Page 

https://www.hitchlog.com/en 

 

https://www.flixbus.be/
https://ecolines.net/international/en
https://www.sindbad.pl/en
http://www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen
http://www.lot.com/
http://www.brusselsairlines.com/
http://www.wizzair.com/
http://www.ryanair.com/
https://polferries.com/
http://www.adler-schiffe.de/
https://www.stenaline.co.uk/rest-of-europe
https://www.ttline.com/en/poland-ferries
http://www.unityline.pl/
https://etoll.gov.pl/en/
http://www.vab.be/
http://www.wegwijzer.be/dossier/veilig-liften
https://hitchwiki.org/en/Main_Page
https://www.hitchlog.com/en
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Bus 

De beste keuze om rond te trekken over korte afstanden: goedkoper en sneller dan de trein. Bovendien geraak je in 

de kleinste dorpjes. Informatie vind je op www.rozklad.pkp.pl. Je moet wel het traject kennen en dat is niet altijd 

goed aangeduid. Wel staan de trajecten en de overeenstemmende bus- en tramnummers meestal op de 

stadsplannen. Een ticket kopen doe je in een kiosk of een station. Let op, ook voor je bagage moet je een ticket 

betalen. 

 

Met Polskibus, heb je verbindingen tussen steden in Polen maar ook naar Wenen, Boedapest, Praag en ook Berlijn. 

www.flixbus.pl/polskibus 

 

Trein 

Voor lange afstanden biedt de trein een comfortabel en relatief goedkoop alternatief voor de bus. In piekperiodes 

kunnen ze wel druk zijn. Info op www.pkp.pl/en/. Tickets kan je kopen in alle stations.  

 

Vliegtuig 

LOT [www.lot.com] heeft een uitgebreid netwerk van binnenlandse vluchten. Snel, maar uiteraard doet een vlucht 

het reisbudget niet veel goed. 

 

Meer info nodig over het openbaar vervoer? Contacteer Wegwijzer of de website www.e-podroznik.pl/   

Logies 
 

Jeugdherbergen 

Er zijn twee soorten jeugdherbergen: permanente jeugdherbergen, die het hele jaar open zijn en zomerherbergen, 

die in juli en augustus in scholen worden ondergebracht.  

www.ptsm.org.pl: website van de Poolse jeugdherbergen, verenigd in PTSM 

www.dizzydaisy.pl: keten van onafhankelijke jeugdherbergen in 4 Poolse steden: Poznan, Krakau, Warschau en 

Wroclaw 

 

Kamperen 

De meeste campings in Polen zijn open van begin mei tot het einde van september. Er zijn echter ook een aantal 

campings die het hele jaar door geopend zijn. De plaatsen op de campings beschikken meestal over elektriciteit 

(220 volt) en zijn voorzien van stromend water, een plaats voor de afwas, sanitair en kleine keukentjes. Daarnaast 

zijn ze ook vaak omheind en worden de campings bewaakt. Meestal worden de basiscampings aangevuld met 

tentenveldjes die rondom de camping liggen. Ik geef een overzicht van een aantal portaal websites voor campings. 

Hou er rekening mee dat zeker niet alle campings terug te vinden zijn op deze websites. 

www.pfcc.eu: Poolse campingfederatie 

www.eurocampings.co.uk/poland: portaal website campings 

fr.camping.info/campings  portaal website campings    

www.buitenlandskamp.be  

 

Wildkamperen 

Wildkamperen is verboden, maar is wel toegestaan op de voorbestemde bivakplaatsen. 

Bivakplaatsen zijn basic: er staat enkel een kraantje en een toilet. Ze zijn meestal gratis, maar liggen vaak naast een 

grote weg. 

 

http://www.rozklad.pkp.pl/
http://www.flixbus.pl/polskibus
http://www.pkp.pl/en/
http://www.lot.com/
http://www.e-podroznik.pl/
http://www.ptsm.org.pl/
http://www.dizzydaisy.pl/
http://www.pfcc.eu/
http://www.eurocampings.co.uk/poland
http://fr.camping.info/campings
http://www.buitenlandskamp.be/
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Groepsaccommodatie  

Op de website van Wegwijzer vind je, per land, een uitgebreid 

aanbod aan leuke kampplaatsen toegankelijk voor 

jeugdbewegingen 

www.buitenlandskamp.be   

 

Probeer contact op te nemen met de lokale jeugdbewegingen 

in Polen als je op zoek bent naar een goedkoop verblijf voor 

grote groepen: vb: https://zhp.pl/en 

scouting www.osrodki.info.pl/index.php zoekmachine met 

honderdtal kampplaatsen voor jeugdgroepen 

 

 

 

 

 

Toppers 
 

Polen staat vol met prachtige rooms-katholieke kerken. De meeste inwoners zijn dan ook rooms-katholiek 

opgevoed. In de stad Gdansk vind je een aantal van de oudste en mooiste kerken in Polen. De St. Catherine Kerk is 

een prachtige kerk, bekend om zijn klokken. Als bezoeker is het mogelijk de klokkentoren te beklimmen, zo krijg je 

een prachtig uitzicht over de omgeving en de stad. Voor liefhebbers van cultuur: De nationale instelling van cultuur 

is het Nationaal Museum te Warschau. Het is één van de grootste musea in Polen en de grootste van Warschau. In 

het museum zijn 11.000 kunststukken te vinden verdeeld in verschillende categorieën.  

 

Een verzameling van vernietigings- en concentratiekampen die door nazi-Duitsland dichtbij de stad Auschwitz 

werden gebouwd is misschien wel de meest bekende en meest gruwelijk bezienswaardigheid van Polen. Het 

concentratiekamp was het grootste kamp dat de Duitse machthebber liet bouwen gedurende de oorlog. 

Tegenwoordig is de naam Auschwitz symbool geworden voor de vele concentratie- en vernietigingskampen uit die 

tijd. Het vernietigingskamp is te bezoeken met of zonder gids. 

 

Nabij Krakau ligt het plaatsje Wieliczka met haar zoutmijn. Het is één van de oudste zoutmijnen ter wereld, er werd 

namelijk in 1044 voor het eerst zout gewonnen. In totaal zijn de gangen van de mijn 300 kilometer lang en gaan ze 

tot 327 meter diep. Wanneer de allereerste Werelderfgoedlijst werd gemaakt in 1978 kwam de zoutmijn al voor in 

de lijst. Sinds de 15e eeuw is de mijn te bezoeken door toeristen. 

 

In Polen zijn er in totaal 23 nationale parken die samen een oppervlakte van 300.000 hectare beslaan. Alle nationale 

parken in Polen zijn gratis toegankelijk, behalve Nationaal Park Tatry. De meeste parken beschikken over een 

natuurhistorisch museum en vaak liggen er aan de rand van het park eenvoudige campings. Het bekendste en 

oudste Nationaal Park in Polen is het Bialowieza Nationaal Park. Aan de oostzijde van Wit-Rusland, maar nog net in 

Polen ligt het nationaal park. Het gebied was een voormalig jachtgebied voor de tsaar van Rusland. Het park is het 

enige laagland oerwoud in Europa en werd daardoor in 1992 toegevoegd aan UNESCO'S werelderfgoedlijst. Er 

groeien in het reservaat tenminste 25 verschillende soorten bomen en er leven verschillende diersoorten 

bijvoorbeeld bevers, roofvogels en lynxen. 

 

De stad Krakau heeft vele prachtige tuinen en parken, de Ogrod Botaniczny is er één van. Dit park is fantastisch in 

de zomer. Wanneer het warm is kun je namelijk onder de bomen heerlijk vertoeven. Het park is in 1783 aangelegd 

bij de universiteit en is één van de oudste parken in de stad. 

 

Er valt veel te beleven in Polen, ideale bestemming voor jeugdbewegingen! 

http://www.buitenlandskamp.be/
https://zhp.pl/en
http://www.osrodki.info.pl/index.php
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Actief 
 

Fietsen 

Fietsen is een prima manier om Polen te verkennen. De kleinere wegen zijn in goede staat en het verkeer is buiten 

de steden niet te druk. 

www.adfc.de: website van de Duitse fietsersbond  

www.wereldfietser.nl: Wereldfietser 

 

Wandelen 

Met 23 natuurparken en heel wat ongerepte natuur, heeft Polen veel mogelijkheden voor trekkers. Er is een netwerk 

van 30 000 km bewegwijzerde wandelpaden. Er lopen ook twee Europese wandelroutes door Polen: de E9 [langs de 

kusten] en de E11 [Nederland, Midden-Duitsland, merengebieden Polen en Baltische Staten]. 

https://www.pttk.pl: Polish Tourist Country-lovers Society beheert bewegwijzerde wandelpaden en hutten.   

https://www.poland.travel/en/discover/national-parks: de nationale parken op een rijtje 

 

Raadpleeg ook de website van traildino: www.traildino.com. De website van Hiking Advisor geeft ook up to date 

hiking informatie: www.hikingadvisor.be  

 

Watersporten 

Langs de Baltische kust natuurlijk ... Het zenuwcentrum ligt in de baai van Gdańsk. 

Je kan op verschillende rivieren kanoën en kayakken: Brda , Drawa, Drweca, Bóbr, Obra, Pilica, Rega en Dunajec. De 

Krutynia en de Czarna Hancza in Masurië zijn de beste plaatsen. Langs de rivieren zijn hutten, kampeerterreinen en 

bivakplaatsen. Zeilboten, kano's, waterfietsen en roeiboten worden op verschillende plaatsen verhuurd. 

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de toeristische diensten. 

 

Przełom Dunajca, een kloofdal tussen de Beskiden en de Tatra, is ideaal om te raften. 

 

Speleologie 

Speleologen reizen best richting Krakow-Częstochowa of naar de Tatra, waar de meeste grotten liggen 

 

Klimmen  

Mogelijk in de Jura en de Tatra, de Poolse dienst voor toerisme geeft een brochure uit rond buitensport.  

Weetjes 
 

Als je door Polen wordt uitgenodigd, getuigt het van goede manieren als je je eerste glas Wodka in één teug 

leegdrinkt (do dna in het Pools). Daarna kun je doen wat je wilt, maar dat eerste glaasje is heilig. Als je het gevoel 

hebt dat je keel in brand staat, neem dan een van de augurken die steevast op tafel staan en neem er meteen na 

elke slok een grote hap van. Dat zou het vuur van de alcohol moeten blussen.  

 

De naam van de stad Warschau wordt op velerlei wijze geschreven. Warschau, wat de Nederlandse en Duitse 

schrijfwijze is. Warsaw, de Engelse en internationale schrijfwijze. Varsovie, wat de Franse schrijfwijze is. Varsovia, de 

Spaanse schrijfwijze. Warskou, de (zuid) Afrikaner schrijfwijze. En natuurlijk de Poolse schrijfwijze, Warszawa.  

 

In Polen heb je de 'szatnia's', of vestiaires. Overal waar je komt, kan je je jas en tas gratis achterlaten in een 

bewaakte vestiaire: op restaurant, in cafés en clubs, ja, zelfs sommige winkels.  

http://www.adfc.de/
http://www.wereldfietser.nl/
https://www.pttk.pl/
https://www.poland.travel/en/discover/national-parks
http://www.traildino.com/
http://www.hikingadvisor.be/
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Minderjarigen (-18) mogen geen alcohol kopen, noch drinken.  www.iard.org/ 

 

Op de site https://campingaz.pl vind je de verschillende plaatsen in Polen terug waar ze gas verkopen. 

 

https://www.omniglot.com/language/phrases/polish.php: Hier kan je enkele basiszinnen in het Pools leren.  

 

Op de volgende site kan je de verschillende ziekenhuizen in Polen raadplegen. Dit kan altijd van pas komen mocht 

er tijdens het kamp iets gebeuren.  www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/180/polen.html  

 

Een handige tip is om de app “point-it: Traveller’s  language kit” op je smartphone te zetten. Met deze app kan je 

verschillende voorwerpen tonen. Dit kan handig zijn als je het woord niet weet in de taal van het land. Je toont 

gewoon wat je bedoelt. Je kan er ook een boekje van kopen. Zo hoef je geen dure gsm mee te doen op kamp.  

Notities 
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http://www.iard.org/
https://campingaz.pl/
https://www.omniglot.com/language/phrases/polish.php
http://www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/180/polen.html
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Buitenlands kamp? Vraag Wegwijzer on tour! 

Bij de voorbereiding van een buitenlands kamp komt heel wat kijken. 

Welke bestemming kiezen we? Hoeveel geld moet je inzamelen? Ga je 

vliegen of met de bus? Of is een minibusje toch goedkoper? En hoe en 

waar gaan we overnachten?  

Als je alles zelf wilt doen, is dat vaak het goedkoopst, maar dan kan je 

best wat ondersteuning gebruiken.  De medewerkers van Wegwijzer 

komen daarom graag naar je toe (in je eigen lokaal of bij je thuis) met 2 

unieke workshops voor de leiding en/of leden. We verwachten dat er 

minstens 4 mensen aanwezig zijn. Een workshop duurt minstens 2 uur en 

kost 25 euro.  

 

Workshop “Eerste Hulp bij Buitenlands Kamp” 
Bij het begin van je voorbereidingen komen we bij jullie langs met een workshop "Eerste hulp bij Buitenlands kamp". Als je nog geen 

concrete plannen hebt, zetten we je hiermee graag op weg naar een geschikte bestemming. 

Programma: 
 Inspiratie: concrete voorbeelden van andere groepen die op buitenlands kamp gingen 

 Planning en keuzes: hoe pak je de voorbereiding aan en welke keuzes moet je maken qua kostprijs, reisdoel, transport, overnachting, mobiliteit, 

samenwerkingen 

 Het financiële plaatje: hoeveel kost een buitenlands kamp gemiddeld? Hoe spaar je het geld bijeen en hoe kan je geld loskrijgen van je gemeente? 

 De papierberg: welke papieren heb je nodig (paspoort, verzekeringen, medische documenten...) en wat doe je als je papieren kwijt bent? 

 Doorverwijzing:  er zijn vele organisaties die groepsreizen organiseren. Als je niet alles zelf wilt doen, verwijzen we je graag door naar een geschikte partner. 

Workshop “Reisbib op wieltjes” 
Eens je een bestemming hebt gekozen, komt Wegwijzer ook graag bij je langs met de 

mobiele reisbib. 

We nemen dan een pak reisverslagen, reisgidsen, tijdschriftartikels en kaarten mee 

over je bestemming en begeleiden je door het proces van het zoeken naar transport 

ter plekke, overnachtingsplaatsen. We geven ook  toeristische tips mee rond geld, 

eten, cultuur... Uiteraard kan je op dat moment ook je vragen stellen aan de 

begeleiders van Wegwijzer. Op het eind van de workshop is het de bedoeling dat je 

route zo goed als vastligt en dat je kunt beginnen met boeken en vastleggen. 

 

En verder... 
Extra vorming. Als je dat wilt, kan je ook bij ons terecht voor extra vormingen over 

trekkings, kampeermateriaal, outdoor-EHBO, liften, kampfotografie... Het hele 

overzicht vind je op www.wegwijzer.be/workshop.  

Stel je vragen. Wil je liever geen workshop, maar heb je wel nog vragen over je 

buitenlands kamp? Via www.wegwijzer.be/reisvragen kan je eender welke vraag 

stellen. We zoeken de info op in onze reisbib en mailen je dan een antwoord terug. 

Opgepast: jullie leggen zelf nog wel alles vast. We zijn geen reisbureau! 

Kom naar onze reisbib. In onze eigen reisbibliotheek in Brugge kan je als groep 

terecht om je kamp voor te bereiden. Dat kan tijdens de openingsuren (woensdag: 14-

18 uur en zaterdag: 10-18 uur), maar je kunt ook op afspraak komen, bvb. een hele dag 

tijdens de paasvakantie 

http://www.wegwijzer.be/workshop
http://www.wegwijzer.be/reisvragen

