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1 Algemene afspraken 
 

Hieronder volgen een aantal algemene afspraken die voor ons heel belangrijk zijn. We gaan ervan uit dat 
jinners die meegaan op buitenlands kamp naar Slovenië, zich aan deze afspraken houden!  
 

 In de busjes zijn de chauffeurs baas.  

 De leden luisteren naar de leiding.  

 Alcoholische drank neem je niet mee. Uiteraard kan er eens iets gedronken worden, maar dit gebeurt 
enkel wanneer de leiding ertoe instemt, zodat dit gecontroleerd gebeurt.  

 Drugs wordt niet toegelaten in de scouts, dus al zeker niet op buitenlands kamp!  

 Het buitenlands kamp is en blijft een scouts activiteit, het is geen toeristisch reisje. Dezelfde regels 
gelden dus als op een zomerkamp.  

 Roken kan, maar enkel op deze momenten die de leiding aangeeft. 

 We hebben heel wat materiaal mee, draag hier zorg voor!  

 We proberen alles (in de mate van het mogelijke) als groep te doen, we hebben immers met de ganse 
groep gewerkt en gespaard voor deze ervaring.  

 Gebruik gsm tot het minimum herleiden 

 Geen foto’s posten op sociale media! Op foto avond wordt alles gereleaset 

 Let op met cash geld, probeer niet te veel cash geld op zak te hebben, als je bestolen wordt, ben je 
alles kwijt! Neem zeker een bankkaart mee is veiliger! Controleer ook eventjes bij bank of deze werkt 
in buitenland. 

 De jinners zullen in 3 (patrouilles) groepen worden verdeeld per bus 1 groep, er wordt niet onderling 
gewisseld!  

 

Vertrek: 
 
Donderdag 16 juli om 7.00 uur 
 

Terug komst  
 
Vrijdag 31 juli om 20.00 uur in Soeur Soerire 
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2 Vervoer 
We gaan naar Slovenië met 3 minibusjes. Daarvan zijn er 2 van het type Mercedes Sprinter (groot) en 1 kleiner 

busje van het type Renault Trafic. We huren deze busjes camion verhuring uit Kuurne, waar we al enkele jaren 

klant zijn. 

Meer info op: http://www.camionverhuring.be/nl/home/index.asp 

 

 

 

 

Interessante gegevens over een busje:  

 Maximaal verzekerd 

 Voorzien van bijstand  

 Grote bagageruimte  

 8 + 1 zitplaatsen  

 Rijbewijs B  

 
In het totaal hebben we dus plaats voor 27 personen, aangezien de jinners met 20 zijn en leiding + foeriers met 
7 zijn, is dit juist gepast. Onze busjes zullen dus afgeladen vol zitten, remedie beperk dus je bagage! 
De busjes worden de dag voor het vertrek door de leiding opgehaald! Om het vertrek op 16 juli vlot te laten 

verlopen zouden we al willen laden op 15 juli dit om 18 uur. Dus concreet moet de bagage al klaar zijn! Er kan 

dan nog enkel wat handbagage worden mee genomen.  

  

http://www.camionverhuring.be/nl/home/index.asp
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3 Wat mee nemen 
 Lunchpakket eerste dag 

 Niet te veel bagage beperken tot nodige 

 Klein rugzak als handbagage 

 Medicatie vb autoziek (touristil)(EHBO - koffer zal door leiding voorzien zijn) 

 Identiteitskaart 

 Ouderlijke toestemming indien nog geen 18 jaar 

 Documenten ziekenfonds(World assistance card of Mediphone Assist Card) 

 Kledij voor alle weersomstandigheden 

 Regenkledij 

 Een tent te delen met x-aantal personen 

 Zaklamp 

 Keukenhanddoeken (3 maal) 

 Bord/beker/bestek 

 Slaapmatje + slaapzak 

 Fluo- hesje (belangrijk verplicht in busjes!) 

 Watersandalen of iets waarmee je gemakkelijk in water kan (kiezelstrand) 

 Sportieve kledij 

 Cd’s om in busjes te spelen 
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4 Reisprogramma 
In de volgende pagina’s wordt het volledige reisprogramma uit de doeken gedaan. De bedoeling is om een zo 

volledige mogelijk overzicht te geven van ons kamp. U zult dan ook redelijk veel informatie terugvinden in dit 

hoofdstuk. 

OPBOUW  
Per dag vindt u een bepaalde structuur terug. Zo wordt eerst met KORT begonnen, daarin staat een korte maar 
krachtige beschrijving van de dag. Dit wordt gevolgd door DAGVERLOOP. De volledige dag wordt daar in het 
lang en breed uit de doeken gedaan.  
 
INFORMATIE OMTRENT ACTIVITEITEN  
Dag per dag wordt beschreven wat we gaan doen. Als daar een activiteit tussen zit, dan wordt die ook daar uit 

de doeken gedaan. Onder andere wat de activiteit juist is, waar we de activiteit juist doen, een aantal gegevens 

van de organisatie, etc. 
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4.1 Donderdag 16 juli 
 

KORT  
Vandaag vertrekken we met de busjes op reis! Joepi! We rijden met drie busjes en stoppen regelmatig. Over de 
middag stoppen we iets langer en eten we ons lunchpakket op. We rijden vandaag ongeveer 1000 km tot 100 
km over München, namelijk tot in Piding. Hier ligt onze eerst camping: Camping-Staufeneck. Bij aankomen 
zetten we onmiddellijk onze tenten op, zodat we nog daarna wat kunnen na praten om dan op tijd te gaan 
slapen!  
 
DAGVERLOOP  
We vertrekken vandaag dus op ons hard-bij-elkaar-gewerkte, buitenlands kamp naar Slovenië. Het 
enthousiasme zal er alleszins niet aan ontbreken. We vertrekken waarschijnlijk rond 7u00 richting Duitsland, 
want daar ligt onze eerste tussenstop. We rijden het traject met drie busjes (meer informatie over de busjes, 
zie 3 Vervoer).  
Iedereen wordt verwacht een lunchpakket mee te hebben, zodat we ’s middags ergens kunnen stoppen en op 
het gemak onze lunch op eten. Het is de bedoeling onderweg geregeld te stoppen, zodat er niet te lang aan één 
stuk door gereden moet worden. We verwachten 19 uur aan te komen op de camping. Eens daar aangekomen, 
proberen we zo snel mogelijk de tenten op te zetten en iets te eten (warm), zodat we nog de rest van de avond 
hebben om even te ontspannen, verfrissen en/of na te praten. De bedoeling is op tijd te gaan slapen (toch 
zeker de chauffeurs), want morgen hebben we nog een stuk te rijden én komen we aan op ons echte 
kampterreintje.  
CAMPING  
We slapen op de camping Staufeneck. 
De volgende morgen is het direct tenten opbergen en weer verder reizen! 

ROUTE 
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4.2 Vrijdag 17 juli 
KORT  
Vroeg opstaan is de boodschap. Snel alles opbergen en weer op de baan. Vandaag rijden we tot in Slovenië. We 
rijden niet rechtstreeks naar onze camping maar bezoeken nog eerst een stadje Trieste In Italië!  
  
DAGVERLOOP  
We staan vandaag op tijd op, want we moeten nog wel een eindje rijden. Het is wel een kleinere rit dan de dag 
voordien. Onderweg stoppen we weer geregeld en we zullen zelf ergens langs de baan moeten kijken voor 
onze lunch. S ’middags brengen we een bezoek aan Trieste (Italië).  
Cultuur! Deze ligt net over de grens met Slovenië en aan de kust. We rijden tot daar en bezoeken de stad. 
Aangezien het een kuststad is, is een bezoek aan het Italiaanse strand niet uitgesloten! Na bezoek aan Trieste 
rijden we verder naar onze tweede camping. 
 
Veder is er niets extra gepland voor vandaag, zodat we een rustige avond hebben om te doen wat we willen. S’ 

avonds moeten we nog warm eten, maar veel meer dan dat hoeven we niet te doen. We kunnen die avond 

eventueel al een kampvuurtje maken als dit toegestaan is. 

TRIËSTE  
Triëste, een Italiaanse stad, kent een rijke culturele geschiedenis door haar ligging. Op een kruispunt tussen 
Latijnse, Germaanse en Slavische culturen. Het spreekt voor zich dat deze stad een aantal keer van bezetter is 
gewisseld tijdens alle oorlogen. Vandaag is Triëste een van de rijkste regio's van Italië.  
De stad staat gekend als havenstad. Zoals de meeste Italiaanse steden is er heel wat te zien. Er zijn een aantal 
kastelen in de buurt, de stad zelf is een lust voor het oog om door te wandelen. Triëste heeft ook een eigen 
universiteit.  
Er zijn uiteraard een hele hoop musea. Verder zijn er ook heel wat eetgelegenheden van de verschillende 
culturen waar de stad mee te maken heeft gehad: Italiaans, Oostenrijks, Slavisch. Ook zijn er verscheidene 
cafeetjes om iets te drinken.  
 

CAMPING  
We slapen op de camping Lucija aan 
de kust van Slovenië. 

 

ROUTE 
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4.3 Zaterdag 18 juli 
KORT  

Vandaag wat cultuur + wijnproeverij! We bezoeken het Sloveens kuststadje Piran.  

DAGVERLOOP  

We kunnen eens iets langer blijven liggen vandaag, een aangename verandering na twee dagen 

vroeg opstaan. Veel te laat gaan we het echter niet maken, want er staat vandaag wel wat op het 

programma. In de voormiddag bezoeken we het kuststadje Piran. Waar we eventueel kunnen 

zwemmen! Later op middag bezoeken we de wijnmakerij Vinska Klet “Goriska BRDA”. Hier zullen we 

de wijnkelders bezoeken, ook zal er geproefd kunnen worden, lekker! 

PIRAN  

Piran is nog maar sinds 1954 lid van Slovenië. De stad is er echter al van voor de 7de eeuw. Na de val 

van het Romeinse Rijk is Piran zich echt als een stad beginnen ontwikkelen. Rond de 13de eeuw is 

Piran serieus beginnen veranderen onder andere met extra stadsmuren. De stad deed het 

economisch ook niet slecht dankzij de zoutontginning. Daarna volgde een lange periode van 

verloedering en aftakeling, mede door de twee wereld oorlogen. Het is dankzij het bekend worden 

van het nabijgelegen Portoroz als gezondheids-resort en de aanleg van een spoorlijn dat er terug 

toerisme ontstond in Piran. Het spreekt voor zich dat de stad door haar geschiedenis een sterke 

Italiaanse (en Venetiaanse) invloed heeft gekend.  

Typerend aan Piran is dat het stadje bijna volledig omringd is door water. Piran was dan ook een 

lange tijd een belangrijke haven. De vroegere ovale binnenhaven begon echter te stinken door het 

stilstaande water en werd dichtgesmeten aan het einde van de 19de eeuw. Dit is uiteindelijk het 

hoofdplein van Piran geworden: Tartinijev trg.  

Piran is een stadje met een sterk middeleeuws karakter: kronkelende kleine straatjes, overal kleine 

pleintjes, restanten van stadsmuren, etc.. We kunnen er zeker eens rondlopen en de pleintjes en 

stadsmuren bekijken. Op één van al die pleintjes zou er een barokke fontein staan uit 1776. 

Prvomajskitrg is het plein waar we deze fontein terug 

vinden. Dankzij het verleden als haven, zijn er ook een 

aantal lekkere visrestaurantjes, moesten we daar zin in 

hebben.  

Dichtbij ligt ook Portoroz, eigenlijk het "beach resort" van 

Slovenië. Het heeft een aangelegde strandstrook met 

geïmporteerd zand, wat aan deze kant van de Adriatische 

kust zijn er normaal geen zandstranden. Als we willen, 

kunnen we dus zeker ook eens tot daar gaan. 

CAMPING  

We slapen op een veld op 8 km van camping Koren. Deze 

plaats is uitstekend geschikt voor ons, back to the basic, 

enkel wc en koud water douche. 

ROUTE 
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4.4 Zondag 19 juli 
KORT  

Vandaag gaan we de grond in en we bezoeken nog een stadje.  

DAGVERLOOP 

Vandaag brengen we een bezoek aan de grotten van Skocjan en we bezoeken het stadje Koper. Om 

de dag spanend af te sluiten, moeten we zelf een slaapplaats regelen, in Italië of dicht tegen de 

Italiaanse grens. Natuurlijk heeft de leiding een back-up plan moest er niets gevonden worden. 

Grotten Škocjan 

Op ongeveer 30 kilometer ten zuidwesten van de grotten van Postojna liggen de grotten van Škocjan. 

Deze grotten zijn misschien wel de mooiste ter wereld. De hoofdgrot van zo'n 1,5 kilometer lang is 

sinds het jaar 1986 te vinden op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De grotten van Škocjan zijn de 

enige grotten uit Slovenië die op deze lijst terug te vinden zijn. De totale lengte van de grotten van 

Škocjan ligt rond de 6 kilometer, waarvan ongeveer de helft opengesteld is voor het publiek. Als 

bezoeker kun je door de grot wandelen en kom je door middel van paden en bruggen op een diepte 

van zo'n 144 meter. Erg bijzonder en indrukwekkend is de diepe rivierkloof van de Reka die zich in de 

grotten bevindt. 

Koper 

Koper is een van de drie havensteden van Slovenië. Koper ontstond in de oudheid. In de 

middeleeuwen werd Koper een administratief centrum voor Istrië. 

Slovenië heeft slechts een kleine kuststrook van ongeveer 50 kilometer in Istrië aan de Golf van 

Triëst, die deel uitmaakt van de Adriatische Zee. De baai waaraan Koper ligt heet de Baai van Koper. 

Ook uit militair oogpunt is de haven van Koper van belang. 

Bezienswaardigheden in Koper zijn onder andere 

 15e-eeuwse Pretoriaanse Paleis in Venetiaans-Gotische stijl 

 12e-eeuwse kerk Carmine Rotunda 

 St.-Nazariuskathedraal gekarakteriseerd door zijn 14e-eeuwse wachttoren 

CAMPING: 

Camping trek u plan! In Italië of grens Italië/Slovenië. 

ROUTE 
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4.5 Maandag 20 juli 
KORT  

Vandaag bezoeken we een heel speciale stad, 

namelijk de stad Venetië. 

DAGVERLOOP 

We vertrekken zo vroeg mogelijk om onze dag 

optimaal te benutten! We maken ook een picknick om 

geen dure uitgaven te moeten doen in Venetië zelf. 

Venetië  

Venetië  is een stad in het noordoosten van Italië. Het is de hoofdstad van de regio Veneto en van de 

provincie Venetië. 

Volgens cijfers van de gemeente zelf woonden er in 2003 271.003 mensen, van wie ongeveer 62.000 

in Venetië zelf, zowat 35.000 op andere eilanden die tot de gemeente behoren, en ruim 170.000 op 

het vasteland, voornamelijk in Mestre. 

Venetië is wereldwijd bekend om het historische centrum met zijn vele kanalen en heeft een 

belangrijke rol gespeeld in de wereldgeschiedenis. Sinds 1987 staan Venetië en zijn lagune op de 

Werelderfgoedlijst van de UNESCO. 

Enkele beroemde bouwwerken: 

 Basiliek van San Marco 

 San Marcoplein 

 Brug der zuchten 

 Dogen paleis 

CAMPING: 

kamp pivka jama 

Route 

heenrit 
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terugrit 
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4.6 Dinsdag 21 juli 
KORT  

Vandaag bezoeken we de hoofdstad van Slovenië. We spelen hier ook een groot stadspel. We slapen 

ook in deze stad. 

 
DAGVERLOOP 

We vetrekken vroeg zodat we vroeg in de stad zijn, we spelen een stadsspel! S ’avonds zoeken we de 

lokale club op om een danske te placeren.  

Ljubljana  

Deze stad is de hoofdstad van Slovenië. Het stedelijke gebied heeft 310.000 inwoners (2003) en is 

gelegen aan de rivier de Ljubljanica. 

Ljubljana is niet groot, maar wel erg veelzijdig. De oude stad bevat gebouwen uit vele perioden, zoals 

de renaissance en het classicisme, maar ook veel modernere gebouwen zijn er te vinden. De 

bekendste bouwwerken zijn de drie bruggen en het kasteel "Ljubljanski Grad". In de stadsdelen om 

het stadscentrum heen staan veelal gebouwen uit de communistische tijd. Veel gebouwen in de stad 

zijn ontworpen door de Sloveense architect Jože Plečnik die nadrukkelijk zijn stempel op de stad 

heeft gedrukt. Gebouwen als de universiteitsbibliotheek, verschillende kerken, en het stadion van 

Ljubljana zijn door hem ontworpen, evenals de markt, de drie bruggen en een begraafplaats. 

Eten:  

Uit eten in restaurant Sokol ljubljana Ciril Metodov trg 18  

http://www.gostilna-sokol.com/en/lokacija 

CAMPING: 

Jeugdhostel DIC Ljubljana 

Route 
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4.7 Woensdag 22 juli 
KORT  

Vandaag bezoeken we het gezellige dorpje Bled.  

 
DAGVERLOOP 

Vandaag wordt het een rustige dag we bezoeken bled en blijven hier ook s ’middag chillen. We 

kunnen bij goed weer zwemmen in het meer. 

Bled is een stad met ruim 11.000 inwoners, gelegen in de streek Gorenjska tussen de Karawanken en 

de Julische Alpen. 

Het gebied waar Bled zich bevindt wordt al bewoond sinds het mesolithicum. Het kasteel van Bled 

werd voor het eerst vermeld in een tekst gedateerd 10 april 1004 als Ueldes (Veldes) in de mark 

Carniola, toen het doorkeizer Hendrik II werd geschonken aan bisschop Albuin I van Brixen. Samen 

met Carniola ging Bled over naar Rudolf van Habsburg nadat hij Ottokar de Tweede had verslagen bij 

de slag van Dürnkrut in 1278. Vanaf 1364 werd Bled onderdeel van het hertogdom Carniola en later 

van de Illyrische Provincies tussen 1809 en 1816 onder Napoleon. Vanaf de 19e eeuw werden de 

thermale bronnen ontdekt door de Zwitserse arts Arnold Rikli. 

Na het uiteenvallen van het Oostenrijk-Hongaarse keizerrijk in 1918 werd Slovenië onderdeel van het 

koninkrijk Joegoslavië en werd Bled de zomerresidentie van het huis Karađorđević. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (voor Joegoslavië: 1941-1945) was dit deel van Slovenië onder de 

naam Oberkrainburg geannexeerd door nazi-Duitsland en heette de stad opnieuw Veldes. 

President Tito van de Joegoslavische Federatie liet hier zijn "zomerpaleis" bouwen. 

CAMPING:  

Radovljica-veld 

Cesta Svobode 29, 420 Radovljica, Slovenië 

 
Route 

 

 

  

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Albuin&action=edit&redlink=1
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4.8 Donderdag 23 juli 
 

KORT  

Deze dag zal heel avontuurlijk zijn, we gaan namelijk canyoning en raften. 

 
DAGVERLOOP 

Op deze dag staan 2 activiteiten 

gepland. Canyoning en rafting. 

Canyoning is een sport waarbij men 

de loop van een rivier door een kloof 

volgt. Om de rivier te volgen is het 

daarbij nodig te wandelen, te 

klimmen, te springen, te zwemmen 

en met touwen af te dalen. Rafting is 

een rivier afvaren in opgeblazen 

bootjes waarin ongeveer 6 mensen 

passen. Omdat deze activiteiten goed 

begeleid moeten kunnen worden zal 

onze groep jinners vandaag in twee 

gesplitst worden. De ene groep zal 

om 10.00h de canyon in duiken, en 

dan om 14.00h raften. De andere groep doet het omgekeerde. ’s Middags genieten ze van een 

gezamenlijke picknick waarbij ze hun wilde ervaringen zullen kunnen delen met de andere groep!  

Website: http://www.bovec-sc.si/index.php?id=sport-center-bovec 

CAMPING: Polovnik 

Ledina 8, 5230, Bovec 

 
Route 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rivier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kloof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klimsport
http://www.bovec-sc.si/index.php?id=sport-center-bovec
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4.9 Vrijdag 24 juli 
KORT  
 
DAGVERLOOP 

Vandaag beginnen we de dag met een 

kleine wandeling (1H) naar de Pericnik 

waterval (zie foto). De waterval is enorm 

en prachtig om te zien, en een van de 

merkwaardige dingen aan deze waterval 

is dat er een wandelpad tussen de 

rotsen en het water loopt. Hierdoor 

zullen we dus werkelijk onder de 

waterval heen kunnen lopen.  

Na deze kleine tocht rijden we even 

verder door naar Slemenova Spica.  

Dit is een wandeling van 5 uur, waarbij 

we door en over de populairste en 

spectaculairste bergen van de Julian 

Alpen passeren. Fantastische uitzichten 

gegarandeerd! Hopelijk hebben ze 

allemaal hun stevige stappers mee van 

thuis! 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPING: 
 

Ledina 8, 5230, Bovec 

Route 

/ 
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4.10 Periode 25 juli tot 31 juli 
Jihoe het derde land dat we aan doen op onze jin-reis Oostenrijk! We verlaten het mooie Slovenië en 

rijden door naar Oostenrijk waar het tweede deel van onze reis doorgaat. 

Voor de tijd die ons nog rest verblijven we in een huisje in Oostenrijk. Hier zal voornamelijk het 

standaard kampgevoel terug komen we spelen games, doen een durftochtje, oriëntatieloop,…  

 

Route 
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6 Budget 
 

Om een buitenlands kamp als deze op te zetten, is er natuurlijk een behoorlijk budget nodig. In het 

eerste semester is beslist naar welk land we op reis gingen. In het tweede semester werd de reis 

verder gepland naar ons budget. Om dit bedrag te verzamelen, hebben de jinners dit jaar 

verschillende klusjes gedaan en evenement georganiseerd. Hierbij denken we aan de kerstcorrida, de 

oudejaarsfuif, de bar De Slappen etc… Het ene bracht al meer op dan het andere. Ook heel wat 

ouders en kennissen van de scouts hebben voor klusjes gezorgd, waar we mooi voor betaald werden. 

Alvast bedankt voor de sponsering op onze evenementen en voor het aanbrengen van klusjes! 

Nu we het volledige buitenlands kamp hebben vastgelegd, alles hebben gereserveerd en een volledig 

programma hebben van wat we allemaal gaan doen, is het ook mogelijk om een nauwkeurigere 

budgettering te maken. Deze budgettering volledig uit de doeken doen, heeft weinig zin. Wel zal 

duidelijker worden om hoeveel geld het gaat en vooral waaraan dat geld zowat wordt gespendeerd.  

Onze budgettering houdt van in het begin rekening met een nodige reserve (men weet nooit wat er 

kan voorvallen). In het totaal is er voor het kamp €20.000 gebudgetteerd.  

6.1 Verdiend geld 
 

In volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de cijfers van onze evenementen 

 

 

6.2 Kampgeld 
 

Om de reis voor iedereen financieel mogelijk te maken wordt het principe gehanteerd van 12 euro 

per dag. Dit geld overigens ook voor de andere normale kampen. Wanneer men aangesloten is bij 

een ziekenfonds kan een deel hiervan terug gevorderd worden. 

Om ons budget te halen zouden we per persoon €180 vragen. Wetende dat de effectieve prijs van 

het kamp ongeveer €740 per persoon bedraagt, wij denken dat we dit bedrag kunnen vragen. 

Inbegrepen in dit bedrag  zit voedsel & drank, vervoer & brandstof, campings onderweg, 

kampterrein, herberg in Ljubljana, drie grote activiteiten, 2-daagse, en nog veel meer. Uw zoon of 

dochter heeft dus hard gewerkt dit jaar om zo meer dan 75% van de prijs bij te dragen!  

Indien er nog geld over blijft na het kamp, dan wordt dit uiteraard niet zomaar in de kas van de 

scouts gehouden. Ofwel kan het geld dat overblijft gebruikt worden om op de foto-avond een BBQ te 

doen, ofwel wordt het geld gebruikt om een deel van het eerste jin-reünie weekend mee te 

financieren.  
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6.3 Budget spreiding 
 

Het is snel duidelijk dat een grote hap van het budget naar transport gaat. De verklaring is niet ver te 

zoeken, we gaan met busjes, die kosten ons sowieso geld (huur), maar ook de brandstof kost nu 

eenmaal geld. Het voordeel is wel dat we volledig mobiel zijn ter plaatse en nooit afhankelijk zijn van 

het openbaar vervoer.  

Voedsel is ruim geschat op een budget hoger dan het gebruikelijk dagelijks zomerkampbudget per 

persoon per dag. Daar bovenop hebben we ingerekend dat we een maal op restaurant (of brasserie) 

kunnen eten voor een budget van €22 per persoon.  

De activiteiten zijn geen schatting maar een simpele som van de bedragen. We hebben enkel 

kortingen gekregen omdat we met een grote groep zijn. 

Ook bij de overnachtingen hetzelfde verhaal: eenvoudigweg de som van de bedragen, dus geen 

verrassingen daar.  

De reserve die we inrekenden bedraagt ongeveer 10%. Dit zou voldoende moeten zijn, om in 

noodgevallen aan meer geld te kunnen geraken. Uiteraard hebben de leiding zelf ook nog bank- en 

kredietkaarten moest er echt dringend meer geld nodig zijn!  

  

€ 2.301,60; 13% 

€ 1.823,45; 10% 

€ 2.261,00; 13% 

€ 3.996,00; 23% 

€ 7.062,20; 41% 

€ 12,00; 0% 

kostenspreiding 

huisje

camping

activiteiten

eten

vervoer

divers
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7 Contact gegevens 

7.1 Wie contacteren 
 

7.2 Overnachtingsplaatsen 

7.2.1 16 juli camping Staufeneck 
Adres: Strailachweg 1, 83451 Piding, Germany 

Website: http://www.camping-staufeneck.de/ 

7.2.2 17 juli Caming Lucija 
Adres: Seča 204, 6320 Portorož Slovenija 

Website: http://www.camp-lucija.si/si/p/6/kontakt.html 

7.2.3 18 juli kamp Koren 
Adres: Ladra 1b, 5222 Kobarid, Slovenija 

Website: http://www.kamp-koren.si/nl 

7.2.4 19 juli 
Zelf slaap plaats zoeken 

7.2.5 20 juli kamp Pivka jama 
Adres: Veliki otok 50,  6230 Postojna, Slovenija 

Website: http://camping-postojna.com/en/contact/ 

7.2.6 21 juli hostel DIC 
Adres: Dijaski dom ivana cankarja Poljanska cesta 26, 1001 Ljubljana, Slovenija 

Website: http://hosteldic.com/ 

7.2.7 22 juli bled Radivljica Veld 
Cesta Svobode 29, 4240 Radivljica, Slovenië 

  

http://www.camping-staufeneck.de/
http://www.camp-lucija.si/si/p/6/kontakt.html
http://www.kamp-koren.si/nl
http://hosteldic.com/
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7.2.8 23 en 24 juli kamp Polovnik 
Adres: Ledina 8, 5230, Bovec, Slovenija 

Website: http://www.kamp-polovnik.com/ponudba/ 

7.2.9 25 juli tot 31 juli Landlhof Plut 
Adres:  Vorberg 36,8972 Ramsau am Dachstein, Oostenrijk 

Website: 

http://www.novasol.be/p/AST240?PE=26&K=0&SD=&DUR=&ED=&wt.si_n=NormalSearchBookingFlo

w#map-tab 

 

 

http://www.kamp-polovnik.com/ponudba/
http://www.novasol.be/p/AST240?PE=26&K=0&SD=&DUR=&ED=&wt.si_n=NormalSearchBookingFlow#map-tab
http://www.novasol.be/p/AST240?PE=26&K=0&SD=&DUR=&ED=&wt.si_n=NormalSearchBookingFlow#map-tab

