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WEGWIJZER vzw 
KAMPVERSLAG 

 
 

 

Grimmertinge in Hongarije Hongarije 

rondreis ter plekke met telkens andere verblijfplaatsen  
Balatonmeer (Vorosto)  - Boedapest                   

Kampperiode:  8/07/2015   tot  23/07/2015      (was je er al eerder?) Nee 

 

Scouts Grimmertinge  (Gidsen)  Leeftijd: 14 - 17 kies - kies 
 

Aantal leden:  23  

Grootte van de groep: 31 Aantal begeleiding:  4 

Aantal koks/anderen:  4 

 

Contactpersoon: 

naam Amber Hoste     geboortedatum  1/4/1994 

 

adres 

emailadres amberhoste@hotmail.com 

gsm 0478/775150 

 

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?   ja    □ neen □ 
Te bereiken? Via mail  

 

Wie kunnen we eventueel nog contacteren?  

gidsen@grimmertinge.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? Klik hier als u tekst wilt invoeren.) 

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? 

http://www.kektura.eu/index_en.html   

Boekje met wandelroutes gekocht bij Zanzibar in Gent 

Waarover vond je moeilijk informatie?  

 Informatie over winkels en vervoer in de buurt hebben we gevraagd aan de persoon van wie we ons kampterrein huurden. 

 

 

PAPIERWERK 

Welke documenten had je nodig om erheen te reizen?  Enkel identiteitskaart en ouderlijke toestemming voor minderjarigen (laten 

tekenen in het gemeentehuis) Maak een keuze en Maak een keuze 

Wat moest je hiervoor doen? /   

 

Welke kosten kwamen hierbij kijken?      

/ 

 

Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?    

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

VERZEKERING 

Welke (bijkomende) verzekeringen had je voor deze reis?  Verzekering bij Scouts en Gidsen Vlaanderen voor niet-leden die 

meegingen om te koken  ( €  per persoon pp) 

□ we namen geen extra verzekering       

 

Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? Aangevulde EHBO-kit volgens de regels. Verschillende leiders hebben 

een EHBO-cursus gevolgd.  
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2. GELDZAKEN 
 

KOSTPRIJS VAN HET KAMP        Waardering:    

 

Totale kostprijs per persoon van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf…): € 290 
 

Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:      € 290 

 

Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te  zamelen voor de reis? 

Koekenverkoop, gidsenfuif, opdienen op een doop, flyeren voor een bedrijf.. 

 

 

WISSELEN EN BETALEN       Waardering:    

 

Hoe betaalde je ter plekke? Bancontact maak een keuze 

Heb je ter plekke geld afgehaald?  Ja maak een keuze 

Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen?   

Naar mijn weten hebben we geen problemen ervaren in verband met banken of geld afhalen.  

 

Tips rond geld en betalen?   

Vul hier je tips in rond geld en betalen 

 

 

Algemene prijspeil in het land     Spotgoedkoop  Goedkoop Normaal Duur  

Wat was er abnormaal duur?    In de supermarkt zijn de prijzen ongeveer gelijkaardig als in België  

Wat was er abnormaal goedkoop?   Op restaurant gaan in niet-toeristische stadjes  

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? Tijdens onze trektocht vaak kleine winkels, om voor 30 man te koken kochten 

we vaak de halve winkel leeg    
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3. TRANSPORT 

TRANSPORT NAAR BESTEMMING      Waardering:    

De leden gingen kies een transportmiddel  per vliegtuig (en  kies een transportmiddel ) met de trein 

 

We werkten met deze transportmaatschappij(en):  Wizzair naar Boedapest (met de bus van Flibco naar de 

luchthaven) en ter plaatse met de trein tot Balatonfüred 
Contactgegevens:      telefoon, website, adres 

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING: 

 Totale kostprijs:      € 6369 

 Prijs per persoon:            € 245                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   ? 

 

 

Ervaringen transport naar de bestemming   

We hebben een groepsticket aangekocht bij ryanair. Flibco ook op voorhand bestellen en de trein ter plaatse betaal je 

gewoon het moment zelf aan de automaten. Het verover liep telkens vlot. 

 

 

 

TRANSPORT TER PLAATSE        Waardering:    

We verplaatsen ons ter plekke  met de trein kies een transportmiddel , kies een transportmiddel en  kies een transportmiddel 

 

We werken met deze transportmaatschappijen:

 Mav-group 

http://www.mavcsoport.hu/en 

 vul de naam en website of adres in  

 vul de naam en website of adres in  

 vul de naam en website of adres in 

 

KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE: 

 Totale kostprijs:      € 476 

 Prijs per persoon:            € 18                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   ? 

 

 

Tips i.v.m. transport ter plaatse?   

Wij hebben heel veel te voet afgelegd, enkel een trein van Zirc naar Boedapest genomen. We hebben een auto gehuurd 

bij Caruur in Gent (Opel Vivaro) die heel ruim was. Dat kostte 526 euro. Aan benzine hebben we 700 euro gespendeerd. 
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4. 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. 

 

 

Kampplaats Vorosto  

http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/kampplaats-vorosto_hongarije   

Buda District Home  

http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/buda-district-scout-centre 

 

Tips rond kampplaatsen?   

Tijdens de trektocht zochten we elke avond een plaats waar we onze tentjes konden opslaan, dat lukte vlot. We hebben één keer wild 

gekampeerd op de top van Koris-Hegy, zonder problemen.       

http://www.buitenlandskamp.be/
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5. COMMUNICATIE  

INTERNET EN GSM     Waardering:    
Op welke manier(en) had je toegang tot het internet?   Niet, in Boedapest af en toe wifi 

 

Kwaliteit van de internettoegang?     Maak je keuze slecht  

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 soms □ 

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?  In het Engels lukte communiceren bijna overal 

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?   De lokale bevolking reageerde altijd 

positief. Ze waren vaak bereid om ons te helpen. 
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6. ACTIVITEITEN 
 

SPORT EN AVONTUUR     Waardering:    

 

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… 
We hebben gedurende verschillende dagen de Blue Trail (Kektura) afgewandeld. Dat is de oudste 
wandelroute van Europa die dwars door Hongarije loopt. De route is goed aangeduid met blauwe vlaggetjes 
en dat maakte het zeer aangenaam wandelen in een mooie natuur-omgeving. Wij hadden als extra 
steunpunt nog een boekje gekocht bij reishandel Zanzibar in Gent. Een aanrader! 
 
 

ANDERE ACTIVITEITEN     Waardering:    

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

Escape room in Boedapest 

 

Hoe beoordeel je deze activiteiten?   

De escape room is een soort puzzelspel waar je uit een ruimte moet geraken. Leuk voor de gidsen en leiding. 

 

WEER EN KLIMAAT     Waardering:    

Hoe was het weer tijdens je kampperiode?   Heel warm, meestal meer dan 30 graden 

Welke invloed had het weer op je kamp?  Het weer voldeed aan de verwachtingen. We 

wisten dat het warm kon worden en we waren daar ook op voorbereid. Wel goed opletten dat je 

voldoende water bijhebt als je gaat wandelen. Op de Blauwe Route kom je vaak weinig dorpjes 

tegen. 
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7. VRIJ VERSLAG 
 

 

 

 

  DRAAIBOEK  

BUITENLANDS 

KAMP  

HONGARIJE 

8-23 juli 2015 
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 VOORMIDDAG NAMIDDAG AVOND OPMERKINGEN 

WOENSDAG 
08/07 

VERTREK BUS 

VERTREK VLUCHT: 08:45 
AANKOMST: 10:40 

Op weg naar Balaton + 
opzetten tenten 

Opzetten tenten + eten 
Introductiespel 

 

DONDERDAG 
09/07 

Ochtendspel tentenspel Vlaggenspel Lara totemisanten 
eruit halen 
s'nachts 

VRIJDAG 10/07 Belofte Nayana & Jacqueline 
Totemisatie 

Balatonmeer 

 

 ZATERDAG 
11/07 

Uitslapen + zotte brunch door 
3e &2e jaars 

Balatonspel Lieve Bosspel   

ZONDAG 12/07 waterpretpark Kookwedstrijd + feest rond 
kampvuur 

- Aankomst 
Anneleen 

- Ochtend: 
denken over 
kookwedstrijd 

MAANDAG 
13/07 

Pisquiz Lieve Vrij podium voorbereiden Chillen aan't kampvuur + uitleg 
2daagse 

aankomst Celine 

 

DINSDAG 14/07 2 daagse 2 daagse 2 daagse Spelletjes 
onderweg 

WOENSDAG 
15/07 

2 daagse 2 daagse 2 daagse  

DONDERDAG 
16/07 

Tjolen op de blauwe route 

rustdag + stadsspel : Jade 

's avonds: lama's, weerwolven, verwenavond,  

 

VRIJDAG 17/07 Elise vertrekt 

ZATERDAG 
18/07 

 

ZONDAG 19/07  

MAANDAG 
20/07 

Tjolen naar schooltje in Boeda Stadsspel samen + ontbijt Omgekeerde dag 

DINSDAG 21/07 Sightseeing Boeda + Pest Fuiven in Boeda  

WOENSDAG 
22/07 

Sweet escape/claustofobilia/team escape -Opkuis 

-Laatste avond 

-Vertrek naar airport 

 

DONDERDAG 
23/07 

Vertrek 06:15 

Aankomst 08:15 

 Leiding: Carlos en opkuisn en 
caruur 
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KOSTENRAMING KAMP: 

 

 

 

 

KOSTEN PP GROEP INKOMEN €

Trein Budapest>Balatonfüred 7 196 PRIJS KAMP 8685 €305/kind€150/fouriers

Verblijf in Vöröstò 4 620 FULL MOON 3000

Vlucht retour 206 5768 KOEKEN 1600

Eten 98 2842 WEGWIJZER 200

AUTO 1500 DWARSDRBR 250

BENZINE 700 BOOMHUT 165

PAYAGE 400 URBANTRAIL 575

Trein van de laatste dagen 10 280 FLYEREN 500

Bus naar Charleroi 405 EXTRA'S 600

EHBO 100

Kampboekje 84

Kosten tijdens jaar-wandelen sthb 150

Kampvoorstelling-drankjes 50

Inkopen kampmateriaal 200

escape game budapest 8 240

verzekering SGV reisbijstand 465

Bus charleroi-Brugge 15 405

Waterpretpark- 19.23 576.9

TOTAAL 14982 15575 OVERSCHOT593.1
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RELEVANTE INFORMATIE: 

NOODNUMMERS:   

 Algemeen noodnummer SGV: 0474 26 14 01 

 Nummer DC: 0479 30 20 41 

 Daniel (Vorosto): +36 20 287 96 42 

 Alexandra: +36 30 253 23 62 

 Roland (Boedapest): +36 20 442 39 77 

 Nummer buitenlandse verzekering per mutualiteit 

o CM: 

 Caruur: 09 229 3000 

 Belgische ambassade hongarije: 

 

 Per dorp: politie/ziekenhuis in de buurt/dokter in de buurt (nog opzoeken) 

 Vorosto 

Pharmacy: Nagyvázsony, Kinizsi u. 80. (2,5 km) 

Doctor: Tótvázsony, Hajnal u. 9. (7 km) Tel: 88-266-333 

On weekdays between 16 and 8 and at weekends (if it’s emergency) you can go to 
the hospital’s ambulance. 

Hospital: (~20 km) Veszprém, Kórház utca 1. 

For adults: 88/412-104 

For children: 88/412-104 

Shop: Nagyvázsony, Kinizsi u. Tel: 88-264-308 
 
Grote winkel: SPAR in Veszprém Dornyai Béla u. 4 8200 Hungary (23 km van 
kampplaats) 

 Medical service 24 hours: +36 1 200 01 00 
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WOENSDAG 08/07 

 

 

OCHTEND: 

 

- 4u30: afspraak aan de achterkant van het station Brugge. 

- 4u55 tot 7u05: met de bus naar het vliegveld van Charleroi. 

- 8u45: vliegtuig richting Boedapest. 

- 10u40: landen in Boedapest. 

 
- Vervoer richting kampplaats 7€ pp 
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Extra informatie over rit 11:57 

 

Local transport: 
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Trein 19704
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KAMPPLAATS: 

 

- Vorosto 

- 4 EURO per persoon/per nacht -> daar te betalen 

- We have a village in our area, 3km from here, called Vöröstó 

(http://www.vorosto.hu). There is a parish-house of ours with a big yard (picture 

attached). In the house there are toilet and bathroom. You could use them and 

you could camp in the yard if you want to stay in your tents.  

- It's not that tiype of accomodation as in Nagyvázsony, but I think it's still fine to 

scouts. Vöröstó is a quite small, and very beautiful village, and the Balaton is as 

neas as from Nagyvázsony. 

-  
 

AVOND:  

 

Opzetten tenten 

Tentenverdeling: 

1) Pauline vdp, Febe, Louise C, Tille, Eline 

2) Hélène, Jakie 

3) Emma, Amber, Marie S 

4) Nayana, Anna  

5) Emille, Lotte, Marieke B 

6) Jacoba, Ella 

7) Lieselot, Louise V 

8) Fien, Tine 

9) Camille, Marieke DB 

 

 

http://www.vorosto.hu/
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Patrouilleverdeling 

 

Patrouille 1 Patrouille 2 Patrouille 3 

Marie x Emma x Amber x 

Jacoba x  Tille x Febe x 

Fien x Ella x Louise Casteels x 

Lieselot x Tine x Nayana x 

Helene x Marieke DB x Pauline x 

Camille x Jacqueline x Eline nevens x 

Marieke beke x Lotte x Anna x 

 Louise VB x Emille x 
 

Introductiespel: kraak de code 

 

- De gidsen worden in groepen verdeeld. 

- Elk op z’n beurt komen ze bij de leiding 

- De leiding staat op een rij met de armen gekruist, er liggen ook verschillende voorwerpen op 

de grond 

- De gidsen krijgen telkens 2 minuten om te raden wat ze moeten doen, de leiding zegt niets 

- Als het volledige groepje de leiding correct nadoet, gaan we over naar de volgende 

beweging 

- Daarna worden de gidsen terug weggestuurd 

- Telkens ze terugkomen moeten ze de voorafgaande bewegingen zelf uitvoeren vooraleer ze 

de volgende beweging te zien krijgen. 

- De groep die de volledige als eerste gekraakt heeft krijgt instructies om een prijs te vinden, 

bv. iets lekkers voor bij het kampvuur 

 

MATERIAAL: 

 

- Tuinkaarsen 

- Random materiaal om voor ons te leggen 

 

OPMERKINGEN: ontbijt & lunchpakket zelf meebrengen 
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DONDERDAG 09/07 

 

OCHTEND: 

 

 Tentenspel  

 

We halen in elk tentje één voorwerp weg. 

De gidsen moeten opdrachten doen, telkens ze een opdracht goed volbrengen krijgen ze 

toestemming om een bepaalde tijd in hun tentje te gaan kijken (1minuut). De bedoeling is om ter 

eerst te raden wat we hebben weg genomen. Soms worden groepsspelen gedaan, de groep van de 

winnaar mag in de tent gaan kijken 

 

 

NAMIDDAG: 

 

Vlaggenspel: 

2 gelijke groepen maken, daarna maakt elke groep een kamp met hun vlag in. 

Bij startschot proberen de groepen in elkaars kamp te geraken en de vlag naar hun eigen kamp over 

te brengen. Wanneer een groep met een vlag aan de haal gaat mag de andere groep hem nog steeds 

proberen terug te stelen zolang de vlag niet in het andere team hun kamp is. 

 

AVOND: 

 

’s nachts eruit voor totemisatie 

 

MATERIAAL: 

 

OPMERKINGEN: 

’s nachts worden de totemisanten uit bed gehaald, start totemisatie. 
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VRIJDAG 10/07 

 

OCHTEND:   

Totemisanten worden geblinddoekt gedropt en moeten wachten  

+ belofte Nayana & Jacqueline 

 

Ze worden uit hun bed gehaald om 04.00 u s nachts en worden ergens gedropt. 

Ze moeten daar wachten tot de leiding s ochtends opnieuw komt. 

 

Tochtje en opdracht (spiritueel) naar Balatonkali. 

 

Terugtjoolen naar Vorosto. 

Groepsopdracht in vorosto. 

 

Tochtje en afzien en vuilmaken op ons terrein. 

 

ceremonie. 

 

NAMIDDAG:  

totemisanten doen een opdracht in het dorp (of aan dorp vn balatonmeer?), we gaan met de andere 

gidsen naar het Balatonmeer 

 

Opdrachten:  

Marieke DB (stormvogel) 

Hélène (spreeuw) 

Lieselot (stekelstaartzwaluw) 

Lotte 

Louise V 

Eline (torenvalk) 

Camille (dromedaris) 

Marieke B (zeehond) 

Emille (panda) 

Anna (hinde) 

 

 

AVOND/NACHT:  

Tochtje + ceremonie   

 

MATERIAAL: 

 

 

OPMERKINGEN: 

Niet té laat maken 
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ZATERDAG 11/07 

 

 

OCHTEND:  

Uitslapen + brunch die de 2de en 3de jaars voor de totemisanten klaarmaken 

 

NAMIDDAG:  

Kleine waterspelletjes op terrein: weerwolf, de lama’s (improviseren)… -> nog takken 

 

AVOND: BOSSPEL 

 

Voorbereiding 

- Iedereen doet camouflagekledij aan  

- De gidsen worden meegenomen naar het bos 

- Het spel wordt uitgelegd en terwijl krijgt iedereen een stoffen band/das rond haar hoofd 

 

Spelverloop 

- Elke speler trekt apart het bos in (gebied goed afbakenen!! evt. Op voorhand al eens gaan 

kijken) 

- Als er gefloten wordt begint het spel 

- De spelers proberen elkaar te vermoorden door de band/das af te nemen 

- Als je iemand kan vermoorden, maakt die persoon deel uit van jouw ‘leger’, dus dan werk je 

samen 

- Uiteindelijk gaat zich 1 groot leger vormen tegen 1 persoon die zich onopvallend probeert te 

verplaatsen 

- Wanneer iedereen vermoord is, stopt het spel 

 

MATERIAAL: 

 

23 stoffen banden, kan eventueel ook met das 

 

OPMERKINGEN: 
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ZONDAG 12/07 

 

 

OCHTEND:  

NAMIDDAG: 

 

Waterpretpark in Balatonfured: http://annagora.com/hu/  Jade heeft gemaild 

 

Groups are receiving 20% discount from the price of the Basic-prise-Lido Ticket if the group consists 

of minimum 20 paying guests. 

Please, contact Somogyi Gréti, Phone: +36-30-5776212. 

 

Bus: 

 
 

AVOND: 

 

Kookwedstrijd per patrouille + feest rond het kampvuur (eventueel cantus?) 

 

MATERIAAL: 

 

OPMERKINGEN: 

 

http://annagora.com/hu/
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MAANDAG 13/07 

 

 

OCHTEND: pieskwiez 

 

De quiz bestaat uit een aantal rondes. Als het groepje het antwoord op de vraag weet moeten ze 

naar voor lopen en een beker water kezen. 

 

 Juist antwoord : 10 punten 

 Fout antwoord : -10 punten 

 

Wanneer de groepjes een score van 50 hebben mag 1 groepslid een plasje maken. 

 

Er mag niet geplast worden buiten de officiële plasrondes. 

 

Wanneer …. afgespeeld wordt moeten de gidsen in team om ter snelst het opdrachtje vervullen : 

dan krijgen de winnaars elk een beker water. 

 

 Wild dances  in chrono dansje gagnam style 

 Lost frequencies kleren binnenste buiten keren 

 Major lazor  er mogen maar 2 voeten en 2 handen op de grond zijn 

 

 
 

NAMIDDAG: 

 

Vrij podium voorbereiden 

 

AVOND: 

 

Chillen aan het kampvuur, paar kleine spelletjes/vrij podium + uitleg 2-daagse 

 

MATERIAAL: 

 

OPMERKINGEN: 
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DINSDAG 14/07 : NAGYVAZSONY – URKUT (16 km) 

 

OCHTEND:  

 

Vertrek 2 daagse :  

 

 Afspraken maken  

 Noodnummer = enkel in nood 

 GSM-nummers leiding (zorgen voor 1 gsm per pat) 

 EHBO kitje  

 Picknick 

 

 
 

AVOND: 

 

 Slaapplaats zoeken in Urkut 

 Fouries en leiding brengen eten 

 Picknick & ontbijt voor volgende dag  

 

 

SPELLETJES VOOR ONDERWEG:     

 

 Elke patrouille krijgt een klein voorwerp mee, bijvoorbeeld een tennisbal. Het is de 

bedoeling dat ze die tennisbal stiekem doorgeven (door ze bijvoorbeeld in iemands zak te 

zeker zonder dat ze dat doorheeft) diegene die ’s avonds eindigt met de tennisbal is 

verloren. 

 

 Foto-opdracht: ga op de foto met een … 
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WOENSDAG 15/07 : URKUT – NEMETBANYA (20 km) 

 

 

OCHTEND: frisse start : lange tocht voor de boeg  

 

 

 

 

: 

 

AVOND: 

 

 Slaapplaats zoeken 

 Fouriers en leiding brengen eten 

 

MATERIAAL: 
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DONDERDAG 16/07 : NEMETBANYA – KORIS-HEGY TOP 704 m (22 km) 

 

OCHTEND:  samen op tocht met de leiding 

 

 Ontbijtje met de leiding en fouries 

 Picknick meenemen 

 

 

 

AVOND:  

Verwenavond 

- Gezichtsmasker 

 

MATERIAAL: 

OPMERKINGEN: 

 

 Fouriers uitzoeken hoe we de volgende dag in szarliget raken met openbaar vervoer 

vanaf hegy top, eventueel vanuit het dorpje iets verder : borzavar 
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VRIJDAG 17/07: KORIS-HEGY TOP – DOROG (151 km) 

 

 

OCHTEND & NAMIDDAG: 

Tjoolen met het openbaar vervoer 

 

AVOND: 

 

"Wie is het" avond-sluip-spel 

 

De gidsen zijn in teams verdeeld (patrouilles?) en gaan sluipen naar het kamp van de leiding. 

Ieder heeft in zijn eigen kamp een blad (à la 'wie is het') en kan bij het binnen dringen van het 

leidingskamp 1 vraag stellen bv. is zij/hij blond? Dan moeten ze terug naar het kamp en aan de hand 

van info die ze in het leidingskamp hebben verkregen, bepaalde personen schrappen tot ze de juiste 

persoon hebben gevonden. 

 

Spelborden op volgende blz. 

 

NODIG: 

-Stylo per patrouille/team 

-Vier spelborden 

 

MATERIAAL: 

Stiften/stylo's per patrouille 

Spelborden 

 

OPMERKINGEN: 

 

 Elise Rubben terug naar Belgie : vliegtuig om 18.45 
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ZATERDAG 18/07 : DOROG – PILISCSABA (19 km) 

 

 

OCHTEND: samen op tocht met de leiding 

 

 Ontbijt met leiding en fouriers 

 Picknick 

 

 

 

 

AVOND: 

 Lama’s en weerwolven 

 

MATERIAAL: 

OPMERKINGEN: 

 

 Fouriers zoeken uit naar welk dorp we morgen moeten wandelen zodat we dan overmorgen 

van daaruit de trein kunnen nemen naar Boedapest 
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ZONDAG 19/07 : PILISCASBA - SOLYMARVOLGY 

 

 

 

OCHTEND: Afwijken van de route en naar solymarvolgy 

 

NAMIDDAG: 

 

AVOND: 

 

 Kampvuurmoment en chillings 

 Vroeg gaan slapen 

 

MATERIAAL: 

 

OPMERKINGEN: 

 Morgen is omgekeerde dag dus fouries moeten erop voorbereid zijn dat ’s ochtends een 

warme maaltijd moet voorzien zijn 
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MAANDAG 20/07 : SOLYMARVOLGY – BOEDAPEST (9.1km)  // OMGEKEERDE DAG 

 

 

OCHTEND: 

 

 Warm eten 

 

 9.1 km naar ons schooltje 

 

Verblijf in Boedapest : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPMERKINGEN: 

 

335 EURO in cash nodig om resterend bedrag voor schooltje te betalen 

 

NAMIDDAG: 

Wandeling met de leiding in boedapest 

AVOND:  

Ontbijt 
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DINSDAG 21/07 

 

 

OCHTEND: Sightseeing Boedapest 

 

NAMIDDAG:  

 

AVOND:  

uitgaan in Boedapest (op voorhand informeren waar we met de gidsen terecht kunnen) 

 

MATERIAAL: 

 

OPMERKINGEN: 

 

- Middernacht Hélène jarig! 
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WOENSDAG 22/07 

 

OCHTEND: escape room 

 

8900 forinth per 6 personen 

 

 
A team of 2 to 6 people has 60 minutes to find the way out of a room or a system of rooms. 

By time runs out a team wins if they had managed to unlock the final door. If not, the game still ends there 

but there is always a chance to try again! 

Apply no force! Use your perception, logic, creativity, teamwork and mental skills in general. Normally there 

is no need to crawl or to lay down. 

Teams have the chance to ask for help, but the solution for a problem itself is never presented. 

It is recommended to dress comfortably, however new generation rooms are clean and tidy enough to allow 

players to even wear suits.  

 
 

AVOND: Opkuis + vertrek naar vlieghaven 
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DONDERDAG 23/07 

 

 

OCHTEND: 

 

- Vertrek naar België, vliegtuig om 6u15 

 

 

NAMIDDAG: Terug met de bus naar het station van Brugge + eindformatie en groepsfotokee 

AVOND: 

OPMERKINGEN: 

ANDERE: 

 

 

SITE VOOR BUSSEN BUITEN BUDAPEST/≈DELIJN 

http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/en/index.php 
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