
 
WEGWIJZER vzw 
KAMPVERSLAG 

 
 

 

Feel Slovenia Slovenië 

rondreis ter plekke met telkens andere verblijfplaatsen        
Slovenië  - Bohinj, Ljubjana, Cerknica, Izola                    

Kampperiode:  15/08/2015   tot  26/08/2015      (Dit was de eerste keer dat we er waren) 

 

Chiro Tielt  (Kaspi’s )  Leeftijd: 16 - 18  jaar 
 

Aantal leden:  10  

Grootte van de groep: 16 Aantal begeleiding:  6 

Aantal koks/anderen:  0 

 

Contactpersoon: 

Jana Beke     22/06/1990 
Peperstraat 8, 8700 Tielt 
jana@chirotielt.be 
0472/589551 
 

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?    ja    □ neen 
Te bereiken? ’s Avonds na 18u en tijdens het weekend 

 

Wie kunnen we eventueel nog contacteren?  

Raisa Beke: 0478/601594 of raisa@chirotielt.be 

Leiding Chiro Tielt: Leiding@chirotielt.be  

 

 

  

mailto:raisa@chirotielt.be
mailto:Leiding@chirotielt.be
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1. VOORBEREIDING EN PAPIERWERK 
 

INFORMATIE 

Organiseerde je vereniging het grootste deel van het kamp zelf?    ja   □ neen  
(wie dan wel? Het buitenlandskamp was een project van de leden, als préleidingsvorming. De gasten hebben namelijk alles beslist 

en alles zelf voorbereid, met ondersteuning van hun leidster.) 

Welke informatiebronnen gebruikte je bij de voorbereiding van het kamp? 

 Officiële websites 

□ Internetfora 

 Wegwijzer Reisinfo vzw 

 Reisgidsen 

□ Verslagen van de eigen jeugdgroep (vroeger kamp) 

□ Verslagen van andere jeugdgroepen 

□ Verslagen van vrienden en kennissen 

□ Informatie van een reisagent 

□ organisatie waarmee we samenwerkten (JEKA, JINT…) 

□ andere 

 

Welke reisgidsen, websites, organisaties…raad je aan andere jeugdgroepen aan? 

Wij hebben met de groep een workshop gevolgd bij vzw Wegwijzer. Dit zou ik iedereen aanraden, want op deze workshop hebben 

de jongeren bewust nagedacht over wat ze willen doen als groep op kamp. Op basis van deze brainstorm hebben ze samen de 

kampbestemming beslist. Samen deze beslissing maken, vonden de jongeren het moeilijkste. Want velen hadden andere 

verwachtingen van het kamp.  

De leden beslisten om rond te trekken in Slovenië. Op deze manier konden ze meerdere interessante plekken bezoeken en moesten 

we ook minder heen en weer reizen. Om die verschillende interessante plaatsen uit te zoeken, maakten ze vooral gebruik van de 

officiele website van Slovenië,  http://www.slovenia.info/?home=0.  

Als volgt hebben de interessante gebieden en plaatsen die we wilden bezoeken op de kaart aangeduid. En zijn we via de site, 

www.buitenlandskamp.be op zoek gegaan naar geschikte slaapplaatsen. Op deze site vonden we niet voldoende kampplaatsen, 

omdat wij sommigen te duur vonden. Andere kampplaatsen waren te ver afgelegen van de regio waar we wilden verblijven. We 

wisten dat er een groot netwerk aan scoutsen is in Slovenië. We zijn toen op zoek gegaan naar scoutsgroepen in de regio’s die we 

wilden, maar de individuele scoutsen reageerden niet altijd op onze mails. We zijn op deze manier wel in contact gekomen met 

Barbara Fuzir. Deze vrouw werkt bij Scouts Slovenië. Zij heeft ons goed geholpen bij het vinden van verschillende kampplaatsen, die 

aangepast waren aan ons budget. Je kan haar bereiken op pr@skavt.net.  

Om verschillende activiteiten vast te leggen, maakten we opnieuw gebruik van de brainstorm die vooraf hadden gemaakt tijdens de 

workshop. Om de activiteiten te reserveren maakten we gebruik van websites.  

- canyoning: www.socarafting.si  

- berghutten: http://en.pzs.si/koce.php  

- waterval Savica: http://www.slovenia.info/ 

- bergwandeling in Triglav: http://www.tnp.si/national_park/  

- grotten: http://www.slovenija.nl/predjama.html  

- huren van fietsen: rentthegreen@gmail.com en igor.klancar1@siol.net, ook bij de toeristische dienst van Cerknica  

Verder maakten we ook gebruik van een wandelgids genaamd, The Julian Alps of Slovenia en een topografische kaart van Bohinj.  

 

Wij zijn op kamp gegaan met 2 minibusjes, deze hebben wij gehuurd bij Transdeco in Tielt. Wij waren erg tevreden over deze 

busjes. We kozen ervoor om deze daar te huren, omdat we met onze jeugdbeweging korting kregen en het aantal km’s onbeperkt 

was.  

 

Waarover vond je moeilijk informatie?  

 Wij vonden het in het begin moeilijk om kampplaatsen vast te leggen, omdat we eigenlijk graag bij een boer zouden overnachten. 

Het is ons niet gelukt om deze vanuit België te vinden, maar met de hulp van Barbara Fuzir, hebben we toch leuke kampplaatsen 

gevonden.  

 

http://www.slovenia.info/?home=0
http://www.buitenlandskamp.be/
mailto:pr@skavt.net
http://www.socarafting.si/
http://en.pzs.si/koce.php
http://www.slovenia.info/
http://www.tnp.si/national_park/
http://www.slovenija.nl/predjama.html
mailto:rentthegreen@gmail.com
mailto:igor.klancar1@siol.net
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Wegwijzer Reisinfo vzw streeft ernaar de beste ondersteuning te geven aan jeugdgroepen die op buitenlands kamp gaan.  

Heb je nog tips om dit te verbeteren? 

Wij vonden het erg interessant om de twee workshops te volgen.  

We kregen heel veel informatie over het land, leuke plaatsen, activiteiten, papierwerk, financiële kant,...  

Als wij opnieuw een kamp zouden organiseren in het buitenland, dan zouden we deze workshops opnieuw volgen.  
 

PAPIERWERK 

Welke documenten had je nodig om erheen te reizen?   identiteitskaart en ouderlijke toestemming 

Wat moest je hiervoor doen? Wij hebben hiervoor een voorbeeld gekregen vanuit vzw wegwijzer, we hebben dit formulier 

aangepast. Daarna moest de jongere samen met een van zijn ouders naar de gemeente gaan, om dit te laten ondertekenen.    

 

Welke kosten kwamen hierbij kijken?      

Wij hebben geen extra kosten gemaakt voor het papierwerk. 

 

Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?    

Wij hadden veel stress om het papierwerk in orde te brengen, maar dit is absoluut niet nodig.  

 

VERZEKERING 

Welke (bijkomende) verzekeringen had je voor deze reis?  Naam van verzekering+ verzekeraar  ( €  per persoon pp) 

 we namen geen extra verzekering       

 

Had je tijdens je reis te maken met ziekte, ongeval, diefstal,... en hoe verliep de afhandeling (mutualiteit, verzekering...)?  

Wij zijn daarmee niet in contact gekomen.    

Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? Wij hadden een uitgebreide EHBO koffer mee op kamp. Die een 

verpleegster die we kennen heeft samengesteld.   
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GELDZAKEN 
 

KOSTPRIJS VAN HET KAMP        Waardering:    
 

Totale kostprijs per persoon van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf…): € 5706.65 
 
Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:     € 150 (leden), €360 (leiding buiten de afdeling)  
 
 
Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te  zamelen voor de reis? 
Zoals je kan zien, betaalde de leiding meer dan de leden. Wij maakten deze opsplitsing, omdat de leden het kamp volledig zelf 
hebben voorbereid. Zij waren ook degene die financiële acties uitwerkten en uitvoerden om geld in te zamelen.  
De leiding die is meegegaan, heeft de werkelijke prijs van het kamp betaald, omdat zij de tijd of geen zin hadden om deel uit te 
maken van de voorbereidingen en het inzamelen van geld.  
 
Wij deden dus verschillende acties:  
- €700, overdracht van de afdelingskas, van het vorig werkjaar.  
- €500, bijdrage van de groepskas voor het buitenlandskamp.  
- €419, bloemenverkoop: wij hadden 200 bloemen gekocht bij een groothandelaar, die we deur aan deur hebben verkocht. Dit was 
leuk om te doen, omdat de mensen positief reageerden. We hebben de bloemen op een dag verkocht. 
- €680,83, kerstmarkt: uitbaten van een kraampje met drank en frietjes met stoofvlees 
- €100, helpen op een feestje in het jeugdhuis 
- €1024,98, koekenverkoop: wij hebben bij een groothandel 400koeken aangekocht en opnieuw deur aan deur verkocht.  
- €30, helpen bij een halloweenactiviteit van stad Tielt 
- €400, uitbaten van de bar op sintactiviteit van stad Tielt 
- €180, helpen op carnavalbar 
- €48,54, overschot van de leefweek 
- €200, Chiro café in onze lokalen 
- €250, opkuis van de 100dagen fuif van stad Tielt 
- €1650, deelnameprijs leden 
- €1800, deelnameprijs leiding  

 
 

WISSELEN EN BETALEN       Waardering:    

 

Hoe betaalde je ter plekke?  lokale munt, vooraf in België gewisseld 

Heb je ter plekke geld afgehaald?   ja, met gewone bankkaart 

Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen?   

In Slovenië gebruiken ze ook de euro, dus moesten we geen geld wisselen. Wij hadden wat cash geld mee vanuit België. We 

probeerden om niet te veel geld op zak te hebben, als preventie voor diefstal, verlies. We konden op verschillende plaatsen geld 

afhalen met onze bankkaart. In winkels en tankstations, betaalden we zoveel mogelijk met de bankkaart.   

 

Tips rond geld en betalen?   

Probeer niet te veel geld op zak te hebben.  

 

 

Algemene prijspeil in het land     Spotgoedkoop  Goedkoop Normaal Duur 

Wat was er abnormaal duur?    De activiteiten die we deden, waren het duurst. Daarnaast was onze kostprijs 

voor vervoer ook redelijk hoog, omdat we alles met de busjes deden. De totale kostprijs voor ons vervoer was 2784,34euro. Dit was 

dan ongeveer de helft van onze totale uitgaven. In deze prijs zit: huur busjes, benzine, vignetkaarten en tolwegen.    
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Wat was er abnormaal goedkoop?   Het eten was erg goedkoop.  

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? Wij hadden onze kookgas voorzien vanuit België, omdat we schrik hadden om 

deze moeilijk te vinden in Slovenië. Toen we er dan effectief waren, hebben we het niet tegengekomen in de winkels, maar we 

hebben er ook niet echt naar gezocht.  

Terwijl we aan het rijden waren, was het moeilijk om brood te kopen onderweg. Dit was vooral omdat we via de autosnelwegen 

reden en ze dit niet verkopen in de tankstations.  

Soms was het ook moeilijk om een grotere supermarkt te vinden. Wij hadden er geen op voorhand opgezocht, maar dit kan 

misschien wel een tip zijn om te doen. Want er zijn verschillende Lidl winkels die je wellicht via internet kan opzoeken.    
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2. TRANSPORT 

TRANSPORT NAAR BESTEMMING      Waardering:    

De leden gingen met een of meer minibusjes   (en  kies een transportmiddel ) 
 

We werkten met deze transportmaatschappij(en):  Transdeco  
Contactgegevens:      www.transdeco.be 

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING: 

 Totale kostprijs:      € 1960 

 Prijs per persoon:            € 122,5                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   €10 per dag per bus 
 
 

Ervaringen transport naar de bestemming   
Wij hadden een ander transportbedrijf gevonden die goedkoper was, maar dit bedrijf was verder gelegen van Tielt. Bij dit 
bedrijf was er een bepaald aantal km die je mocht rijden tijdens de huurperiode. Wanneer je dan over het aantal km’s gaat, 
moet je een hoge prijs betalen per km. Wij wilden dit risico niet nemen, omdat we liever niet gebonden wilden zijn aan het 
aantal km’s. Daarnaast konden we op voorhand ook niet goed inschatten hoeveel km’s we zouden rijden. Want op het moment 
dat we de busjes reserveerden, wisten we nog niet waar we zouden slapen en waar we activiteiten zouden doen.  
Omdat het Transdeco bedrijf niet ver gelegen is van onze jeugdbeweging en we daar mensen kennen, hebben we korting 
gekregen op de huurprijs. Daar zijn er ook geen beperkingen op het aantal km’s en alle verzekeringen zijn inbegrepen. Wat wij 
erg gemakkelijk vonden.  
 
Wij hebben de rit naar Slovenië opgesplitst in twee dagen. We zagen het als leiding niet zitten om zo’n lange afstand in een dag 
te rijden. We deden dit zodat we op ons eigen tempo konden rijden en voldoende tussenstops konden maken. We wilden ook 
geen risico nemen, dat de chauffeurs oververmoed zouden geraken. We waren met 4 chauffeurs, dus twee per bus. We 
wisselden van chauffeur om de 2uur.  
 
Wij zijn van België naar het Duitsland gereden aan de grens met Oostenrijk, waar we in Breitenbrunn hebben overnacht bij een 
scouts. Daarna zijn we van Duitsland door Oostenrijk gereden naar Bohinj in Slovenië.  
Onderweg hebben we vignetkaarten gekocht voor Oostenrijk en voor Slovenië. We hebben ook tol betaald om door de 
Karawankentunnel te rijden.  
Hieronder vind je de prijs per bus:  
- vignetkaart Oostenrijk: 2x 10 dagen:  €17,40 
- Vignetkaart Slovenie: 30dagen:  €30 
- Karawankentunnel: 2x 7euro: €14 
- tolweg: 2x 11euro:   €22   
- benzine: 3x tanken:   €245 
 

 
 

TRANSPORT TER PLAATSE        Waardering:    

We verplaatsen ons ter plekke   met een of meer minibusjes , kies een transportmiddel en  kies een transportmiddel 
 

We werken met deze transportmaatschappijen:

 Transdeco: www.transdeco.be 

       

       

      

 

KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE: 

 Totale kostprijs:      € 126,63 

 Prijs per persoon:            € 8                                         
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 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   vul in 
 
 

Tips i.v.m. transport ter plaatse?   
Het bedrag dat ik hierboven invulde is de prijs van 1 keer tanken met beide busjes. Wij hebben in Slovenië één keer getankt met 
beide busjes. 
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3. VERBLIJF 
 

We verbleven in   kleine tentjes   □ groepstenten 
   □ gebouwen met bedden   gebouwen zonder bedden  
 
Om kans te maken op de  prijzen van deze wedstrijd is het belangrijk dat je je kampplaatsen deelt.  

Ga naar  www.buitenlandskamp.be . Daar kan je de locaties waar je overnachtte toevoegen. Als de kampplaats al bestaat, 

vul dan een beoordeling in. Vul daarna de links in naar kampplaatsen in die je invoerde op www.buitenlandskamp.be. 
 
 

Bucher berg  http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/international-guide-and-scout-camp-buche 

Scout centre Bohinj  http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/scout-centre-

bohinj_slovenie 

 

Hostel DIC  http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/hostel-dic_slovenie 

Parochiaal centrum Izola  toegevoegd aan de site 

Fishers house, Cerknica  toegevoegd aan de site 

vul de naam in   Paste hier de link naar de url op www.buitenlandskamp.be  

vul de naam in   Paste hier de link naar de url op www.buitenlandskamp.be  

 
Tips rond kampplaatsen?   
Op buitenlandskamp.be staan veel kampplaatsen. Als je naar Slovenië wil gaan, kan je zeker contact 
opnemen met de scouts. Zij hebben verschillende kampeerterreinen en kamphuizen op verschillende 
locaties.  
 
 
 

4. COMMUNICATIE  

INTERNET EN GSM       Waardering:    
Op welke manier(en) had je toegang tot het internet?   Wij hebben ter plaatse geen gebruik gemaakt van het internet 

 

Kwaliteit van de internettoegang?     Maak je keuze   

Internettoegang aanwezig op <1km  van de kampplaats?  ja   □ neen 

Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)    ja   □ neen 

Kon je via een gsm-netwerk op internet?    ja   □ neen 

Was er goeie ontvangst van het netwerk op je gsm?  □ ja    neen 

Was er een vaste telefoonlijn beschikbaar op <5km?   ja   □ neen   

  

CONTACT MET LOCALS       Waardering:    
Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?  Een van onze leiding kon enkele woorden sloveens, maar de meeste 

mensen spraken er ook voldoende engels.  

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?   De mensen in slovenie zijn erg aangename mensen. Ze zijn erg vriendelijk en 

erg behulpzaam 

http://www.buitenlandskamp.be/
http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/scout-centre-bohinj_slovenie
http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/scout-centre-bohinj_slovenie
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5. ACTIVITEITEN 
 

SPORT EN AVONTUUR       Waardering:    

 Wandelen Fietsen Kayak/raften Andere 

Zijn er mogelijkheden in de omgeving?  ja   □ neen  ja   □ neen  ja   □ neen Grotten bezoeken 

Waren de routes gemarkeerd?  ja   □ neen □ ja    neen □ ja    neen □ ja    neen 

Kon je onder begeleiding een parcours doen?  ja   □ neen  ja   □ neen  ja   □ neen  ja   □ neen 

Waren er bevoorradingsmogelijkheden onderweg  
(winkel, dorpje, bron met drinkbaar water?) 

 ja   □ neen  ja   □ neen  ja   □ neen  ja   □ neen 

Kon je al het nodige materiaal huren? □ ja   □ neen  ja   □ neen  ja   □ neen  ja   □ neen 

Hoeveel kostte de activiteit? Gratis 
10euro per 
persoon 

Canyoning: 
€42,30 

€7,40 

 

Welke sport- of avontuurlijke activiteiten hebben jullie gedaan?  
Geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving met kostprijs, adres, tijdsduur, zwaarte van inspanning, eventuele beperkingen qua leeftijd, grootte van de groep… 
BOHINJ:  
1. Sjorren:  
- omdat we meerdere dagen op de kampeerplaats bleven, hebben we wat dingen in elkaar gesjord, zoals een tafel, bank, shelter,…  
- prijs: gratis 
- duur: 3-tal uur 
2. Dagtocht: 
- Eigenlijk waren we voorzien om een tweedaagse te doen. Er waren twee redenen waarom we kozen om twee dagtochten te doen 
in de plaats, namelijk geen goedkope slaapplaats gevonden en te zware inspanning voor de diverse groep. 
Uit de wandelgids die we kochten hebben we een route gekozen die we zouden wandelen. Deze route lag erg dicht bij onze 
kamppeerplaats. Het was een erg mooie route, die redelijk zwaar was. Waar we in verschillende stukken natuur hebben gewandeld. 
’s Avonds zijn we in de regen gaan zwemmen in het meer. Dit was een erg leuk moment. Iedereen was op dat moment al nat van 
het wandelen, de meesten hadden ook koud. Door in het meer even te ontspannen warmde iedereen wat op.  
- prijs: topografische kaarten en wandelgids: €46 
- duur: 12uur 
- zwaarte inspanning: gemiddeld   
- Grootte groep: 16 personen  
3. Dagtocht:  
- Op dag twee in Bohinj deden we opnieuw een dagtocht. Tijdens deze tocht hebben we een waterval bezocht. Achteraf zijn we 
samen iets gaan drinken. Opnieuw hadden we de hele dag regen.  
- prijs: €16 toegang van de waterval 
- Duur: 8uur 
- Zwaarte inspanning: gemiddeld 
- Grootte groep: 16 personen 
4. Rustdag:  
- op dag vier hadden we een rustdag ingepland. Sommige van de leden wilden nog gaan wandelen, terwijl anderen naar het meer 
wilden gaan. Uiteindelijk zijn we allen samen naar Vogel gegaan, waar we de kabellift hebben genomen om naar de top van de berg 
te gaan. Op de top hebben we samen gepicknickt en enkele Chiro spelletjes gespeeld. Daarna is de ene groep teruggekeerd om te 
zwemmen en heeft de andere groep verder gewandeld. De groep die verder heeft gewandeld heeft een zwaar intensieve wandeling 
gemaakt die heel erg mooi was, maar ook een beetje gevaarlijk. Er waren erg dunne paadjes op de rand van de berg die we moesten 
bewandelen. Toen het begon te regenen was dit erg gladdig. Maar de jongeren die de wandeling hebben gemaakt, spreken er nog 
steeds over en zouden deze opnieuw doen wanneer ze de kans hebben.  
- prijs: kabellift: €112 
- duur: wandeling: 6uur 
- zwaarte inspanning: zwaar 
- grootte groep: wandeling: 5 personen 
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BOVEC 
1. Canyoning: 
- we zijn met de busjes naar Bovec gereden om daar canyoning te doen en de soca te bezoeken. We zijn niet via de tolwegen 
gereden, omdat we anders via Italië zouden rijden. Achteraf gezien hadden we dit misschien wel beter gedaan. Het was een 
intensieve rit, die veel energie en concentratie vergde. Het canyoning was erg leuk. Niemand van de groep had dit ooit eerder 
gedaan. Iedereen was erg enthousiast.  
- prijs: €676,80 
- duur: 3uur 
- zwaarte inspanning: gemakkelijk 
- grootte groep: 16 personen 
 
CERKNICA 
1. Bezoek van grot:  
De leden wilden graag een grot bezoeken in Slovenië. Eerst waren we van plan om een gratis grot te bezoeken genaamd 
rakofscojan, Na een lange tijd zoeken, hebben we die grot gevonden, maar deze was erg klein en niet spectaculair. Dus zijn we 
verder gereden en kwamen we wegwijzers tegen voor de grot krizna jama. Deze grot hebben we dan wel bezocht. Het is een mooie 
grot, waar je ook een stukje per boot kan bezichtigen. De meningen waren verdeeld bij de groep. 
- prijs: €118 
- duur: 1uur 
- zwaarte inspanning: gemakkelijk 
- grootte groep: wij waren met 16 personen, de bezichtiging van de grot gebeurde in een groep van 25 Personen.  
2. Fietsen:  
We hadden enkele mailtjes vooraf gestuurd naar verschillende mensen die fietsen verhuurden. Op het moment zelf zijn we naar het 
cerknica meer gegaan, waar ook de toeristische dienst was. Daar hebben we gesproken, met de mensen waarmee we ook mails 
hadden gestuurd. En hebben we concrete afspraken gemaakt om de fietsen te huren. De toeristische dienst heeft ons ook een kaart 
meegegeven met daarop een fietsroute. Het cerknica meer is zeker de moeite waard om te bezichtigen. Ook de omgeving is erg 
mooi en is een groot verschil met de bergen in het noorden van het land.  
- prijs: €160 
- duur: halve dag 
- zwaarte inspanning: zwaar 
- grootte groep: 16personen 
 
 
 
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?   

Wij hebben als groep enorm veel genoten van de natuur. Wij hebben één avontuurlijke activiteit gedaan, namelijk het canyoning. 

De gasten hebben daar ook enorm veel van genoten. Er zijn ook nog veel andere avontuurlijke activiteiten die aangeboden worden. 

In de toekomst zou ik meerdere van deze activiteiten plannen.  

 

 

ANDERE ACTIVITEITEN       Waardering:    

Welke andere activiteiten hebben jullie nog gedaan? 
(feesten, stadsbezoeken, concerten, musea, natuurparken,  vrijwilligerswerk, uitwisseling…) 

Toen we in Ljubljana waren, hebben we de groep opgesplitst. Sommige van de gasten wilden shoppen, anderen wilden culturele 

zaken bezoeken. Omdat de interesses zo breed uit elkaar lagen, was dit een goede keuze. We zijn ’s avonds samen uit eten geweest. 

En hebben een goedkoop restaurantje gevonden waar we ook korting hebben gekregen.  

We zijn er ’s avonds ook naar een openluchtoptreden gaan kijken. Een tegenvaller in Ljubjana was eerder dat je er 18jaar moet zijn 

om alcohol te mogen drinken. Dit vonden de gasten wel jammer, omdat sommige graag iets drinken en dit dan niet mogelijk was.  

Graag hadden ze ook naar een feestje geweest, maar ook daar mochten ze niet binnen onder de 18.  

 

Toen wij de laatste dag naar de kust zijn gegaan, hadden we er spijt van dat we voor Izola hadden gekozen. Wij vonden dit geen 

aangename stad. Het deed ons zelfs een beetje denken aan Benidorm. De doorsnee mensen die er rondliepen, waren 65jaar oud. 

Wij hebben er in de zee gezwommen, maar er was niet echt sprake van een strand. Alles was erg kunstmatig. Wij denken en hopen 

dat het aan het stadje ligt en dat er misschien toch leukere badsteden zijn in Slovenië. 
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Tips rond activiteiten?   
Geniet vooral van de mooie natuur. Want deze kan je zo overweldigen, dat je geen betalende activiteiten 
hoeft te doen. Daarnaast zijn de avontuurlijke activiteiten op en rond de soca echt een aanrader.  
 
 
 

WEER EN KLIMAAT       Waardering:    

Hoe was het weer tijdens je kampperiode?   Wij hebben veel regen gehad, vooral in het gebergte 

Welke invloed had het weer op je kamp?  Wij hebben veel gewandeld. De regen maakte dit soms wel extra lastig. 

Het zorgde ook voor extra gezelligheid onder de shelter.  
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VRIJ VERSLAG 
Wil je nog een vrij verslag toevoegen of heb je een kampbundel die je wilt delen? Dan kan dat hier!  

Let wel op met het delen van persoonlijke gegevens! 

 

 

 


