
 
 WEGWIJZER vzw 
 KAMPVERSLAG 

 
 

 

Jins Ranst op avontuur in… Polen 

Een buitenlandskamp met 27!!! 

Polen  - Krakau, Zakopané, Poznan, Gdansk & Warschau                   

Kampperiode:  15/07/2018   tot  30/07/2018      

 

Scouting Siegfried Ranst (welke tak/ban/groep? ) Jins Leeftijd: 17 - 18  jaar 
 

Aantal leden:  23  

Grootte van de groep: 27 Aantal begeleiding:  4 

Aantal koks/anderen:  / 

 

Contactpersoon: 

Laure Van der Keelen     16/11/1997 
Herentalsebaan 77 2520 Ranst 
laurevanderkeelen@hotmail.com 
0471446131 
 

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?    ja    □ neen  
Te bereiken? Via e-mail. (laurevanderkeelen@hotmail.com) 

 

Wie kunnen we eventueel nog contacteren?  

/ 

 

  



Kamp130 © Wegwijzer Reisinfo vzw   versie 2018 

 

1. VOORBEREIDING EN PAPIERWERK 
 

INFORMATIE 

Organiseerde je vereniging het grootste deel van het kamp zelf?    ja   □ neen   

 

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? 

Hoor zeker eens rond bij andere scouts, chiro, klj, … groepen. Sommige zijn misschien al naar jullie reisbestemming geweest en 

hebben misschien nog een reisverslag dat je mag inkijken.  

Waarover vond je moeilijk informatie?  

 Het vervoer in Polen. De websites van de bus- en treinmaatschappijen waren vaak heel erg onduidelijk. Ook over sommige 

nationale parken of het Tatra gebergte was weinig terug te vinden. Dit moet je ter plaatse heel goed bekijken. 

 
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? 

Niet alleen met de databank met kampplaatsen op buitenlandskamp.be maar misschien ook een databank verzamelen met 

uitstappen en activiteiten die je ter plaatse allemaal kan doen (zoals kayak tours, escape rooms, free walking tours, … 

PAPIERWERK 

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

Wat moest je hiervoor doen? Ouderlijke toestemming moest aangevraagd worden bij de gemeente.   

 

Welke kosten kwamen hierbij kijken?      

Geen. 

 

Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?    

Zeker opletten dat de identiteitskaarten nog 2 maanden geldig blijven nadat je het land bent binnengegaan. 

 

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...)?  

/   

Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? We hadden een eigen ehbo kit bij.  
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GELDZAKEN 
 

KOSTPRIJS VAN HET KAMP        Waardering:    
 

Totale kostprijs per persoon van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf…): € 600 
 
Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:      € 250 
 
Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te  zamelen voor de reis? 
We hebben heel het jaar door verschillende activiteiten gedaan om geld in te zamelen zoals een fuif organiseren, een eetavond 
organiseren, een wijnslag, opdienen, klusjes in de tuin, werken op een fuif, …  

 
 

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?   

We hadden op voorhand €2000 in zloty, de lokale munteenheid, laten wisselen bij een Belgische bank. Daarnaast hebben we veel 

met onze bankkaart betaald. Hierbij was het belangrijk dat je bij het betalen met de bankkaart ervoor koos om te betalen in zloty en 

niet voor euro. Dit was voor ons goedkoper. We hebben ook af en toe geld afgehaald bij een bankautomaat als we cash nodig 

hadden.   

 

Tips rond geld en betalen?   

Laat op voorhand euro’s wisselen in de vreemde munteenheid bij een Belgische bank. Dit komt goedkoper uit. 

Als je in Polen betaald met je bankkaart op restaurant of in de winkel, kies dan op het betaalapparaat om te betalen in zloty en niet 

in euro. Dit is goedkoper. 

Let op dat al je klein geld op is op het einde van de reis. Dit kan je niet wisselen bij de bank. 

  

 

 

Algemene prijspeil in het land     Spotgoedkoop  Goedkoop Normaal Duur  

Wat was er abnormaal duur?    Sommige treintickets waren heel erg duur.  

Wat was er abnormaal goedkoop?   Eten, op restaurant gaan, bus of tram  

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? Appelmoes en ravioli    
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2. TRANSPORT 

TRANSPORT NAAR BESTEMMING      Waardering:    

De leden gingen met de bus   (en  met het vliegtuig ) 
 

We werkten met deze transportmaatschappij(en): Peltax voor onze busreis naar Zaventem & Brussels Airlines voor onze vlucht van 

en naar Polen. 

Contactgegevens:     www.peltax.be 

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING: 

 Totale kostprijs:      € 4590 

 Prijs per persoon:            € 170                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   / 
 
 

Ervaringen transport naar de bestemming   
Om de ouders niet allemaal naar Zaventem te laten rijden, regelden we een bus die ons naar de luchthaven zou brengen en ook 
terug zou komen halen. We vlogen met Brussels Airlines naar Krakau en we vlogen met de terugreis vanuit Warschau. 
 

 
 

TRANSPORT TER PLAATSE        Waardering:    

We verplaatsen ons ter plekke   per trein , met de bus en  te voet 
 

We werken met deze transportmaatschappijen:

 Intercity (https://www.intercity.pl/en/)  trein 

 Rozklad pkp (http://rozklad-pkp.pl/en)  trein 

 In de grote steden maakten we gebruik van het 

lokale openbaar vervoer.

 Voor de bussen waren er te veel verschillende maatschappijen. We informeerden ons steeds bij de grote busstations en 

boekten daar de bus die we nodig hadden. 

 

KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE: 

 Totale kostprijs:      € 5400 

 Prijs per persoon:            € 200                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   Groepstickets waren enkel verkrijgbaar voor het openbaar vervoer 
aan de ticketautomaten in grote steden. 
 
 

Tips i.v.m. transport ter plaatse?   
Ga op tijd naar het station om trein of bustickets te kopen of reserveren. Als je de dag zelf gaat, kan het zijn dat de bus of trein 
al volzet is. Informeer je ook bij het hostel of de camping waar je verblijft. Deze mensen kunnen vaak wel uit aan de moeilijk 
websites van de vervoermaatschappijen.  

 
 
 
  

 

 
  

http://rozklad-pkp.pl/en)
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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. 
 
 
Goodbye Lenin Revolution Hostel in Krakau  https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/goodbye-lenin-revolution-hostel_polen 

Camping Leg in Frydman  https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camping-leg_polen 

Blooms Boutique Hostel in Poznan  https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/blooms-boutique-hostel_polen 

Camping Stogi in Gdansk  https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camping-stogi-gdansk_polen 

Press Hostel in Warschau  https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/press-hostel_polen 

Tips rond kampplaatsen?   

Check zeker de reviews van de hostels en campings als je die kan vinden. Probeer ook om groepskorting te 

krijgen. Een nee heb je, een ja kan je krijgen. Bewaar de e-mails ook goed en vraag eventueel een factuur als 

bewijs dat je al een voorschot betaald hebt om gedoe achteraf te vermijden. 

            

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

INTERNET EN GSM       Waardering:    
Op welke manier(en) had je toegang tot het internet?   geef een gedetailleerde beschrijving 

 

Kwaliteit van de internettoegang?     snel internet   

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?  Niet alle locals spreken Engels. Als je op straat een vreemde 

aanspreekt om ze iets te vragen, let je er best op dat je iemand jong aanspreekt. De jonge mensen kunnen vaak wel een beetje 

Engels. In de toeristische infocentra en achter de receptie op de campings en in de hostels spraken ze best goed Engels.  

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?  De plaatselijke bevolking is niet altijd even vriendelijk. Polen steken vaak voor en zijn 

soms nogal boertig. Maar je hebt ook veel uitzonderingen die dan weer heel vriendelijk en behulpzaam zijn. 

 

5. ACTIVITEITEN 
 

SPORT EN AVONTUUR       Waardering:    

 Wandelen Fietsen Kayak/raften Andere 

Zijn er mogelijkheden in de omgeving?  ja   □ neen  ja   □ neen □  ja   □ neen  
Vul andere 
mogelijke  
activiteiten in 

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? 
€27 (€1 
inkom p.p.) 

Niet van 
toepassing 

€460 (€17 
p.p.) 

 

 

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… 
Zwemmen in de Chocholowska thermen  
Toen we op de camping in Friedman (dichtbij Zakopané) zaten, beslisten we last minute om een dag naar thermen met 
buitenzwembaden en glijbanen te gaan om niet nog een dag in de regen op de camping te zitten. We gingen met een gehuurde bus 
er naartoe en zouden er een hele dag blijven. De hele reis voor 27 personen met een busrit van 45 minuten heen en 45 minuten 
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terug en een hele dag in de thermen kosten ons €700 wat op €26 per persoon kwam. De thermen waren super groot met 3 
glijbanen en de twee buitenzwembaden waren 30 graden! We konden er ’s middags redelijk goedkoop iets eten en drinken en ’s 
avonds rond 18u was er een feestje met een dj in het buitenzwembad. Zeker de moeite dus en ook zeker het geld waard! Website: 
https://www.chocholowskietermy.pl/  
 
Wandelen in het Tatragebergte 
Een prachtige maar toch pittige wandeling helemaal naar boven. Met helemaal bovenaan een prachtig meer. We reden met een 
gehuurde bus tot Kasprowy en daar kochten we een kaart. Aan de hand van deze kaart maakten we een mooie wandeling door het 
Tatra gebergte. Onderweg staan de verschillende routes ook goed aangegeven.  
 
Kayaktour door Gdansk – Tour van 2 uur met een gids voor €17 p.p. – Super leuk om te doen en zo wisten we ook wat meer over de 
geschiedenis van Gdansk maar dan vanop het water in een kayak ipv te voet. 
Website kayak tour: https://gdanskzkajaka.pl/ 
 
Segwaytour door Warschau – Tour van 1,5 uur met een gids voor €40 p.p. – Zalig om eens op segways te rijden en zo de stad te 
verkennen met een gids.  
Website segway tour: http://segwaycitytours.pl/en/ 
 
 
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?   

Alle 4 de bovenstaande activiteiten zijn heel goed meegevallen. De segwaytour en het bezoek aan de thermen hadden we op 

voorhand niet gepland maar deze activiteiten hebben onze reis nog toffer gemaakt. 

 

ANDERE ACTIVITEITEN       Waardering:    

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

Escape Room in Krakau Twee leuke escape rooms die we in kleine groepjes deden. Heel goed meegevallen en de groepen die 

moesten wachten, konden daar goedkoop iets drinken. Website: http://lostbar.pl/index.php/en/ 

Free Walking Tour in Krakau Een tof concept waarbij je een ‘gratis’ tour volgt door de stad met een gids. Na de tour geef je de gids 

een fooi die afhangt van hoe goed je de gidstour vond. Wij betaalden €70 voor ons 27. Best wel op voorhand informeren of je de 

tour kan volgen met een grote groep. Website: http://www.cracowfreetours.com/ 

Uitstap naar Nationaal Park Kampinos We keken heel erg uit naar deze daguitstap. We hadden op voorhand niet veel informatie 

gevonden over het park maar het beloofde de moeite waard te zijn. Aangekomen aan de hoofdingang zochten we iemand die ons 

informatie kon geven over de verschillende routes. We moesten een kaart kopen en we moesten de bus nemen naar een dorpje 

verderop omdat we van daaruit een mooiere route konden doen. Daar aangekomen begonnen we vol moed aan onze wandeling 

van +/- 10km. Maar tijdens die wandeling was er niet veel speciaals te zien of te doen. We wandelden gewoon door een 

heidelandschap en kregen geen gekke uitzichten of meertjes of riviertjes te zien. We bleven wandelen en uiteindelijk bleek het ook 

nog eens dat we verdwaald waren. De routes waren wel aangegeven maar vaak niet zo duidelijk. Een lang verhaal kort samengevat: 

wij vonden het Kampinos park niet echt de moeite. Website: https://kampinoski-pn.gov.pl/ (die zegt al genoeg) 

Feesten in Warschau In Warschau zijn we gaan feesten in 1 van de vele openluchtcafés aan de rivier: Pomost 511. (Aan de kant van 

Solec in Warschau). Dit was heel erg leuk want het was die nacht ook nog super warme en heerste een ontspannen sfeer en er was 

goeie muziek. Enkel de drankjes waren wel aan de dure kant en heel Warschau gaat naar het schijnt feesten in die buurt dus het was 

er wel druk. Er rijden ook veel nachtbussen in Warschau dus we geraakten gemakkelijk heen en terug van en naar ons hostel. 

Website openluchtcafé/club: https://www.facebook.com/Pomost511/ 

 

Hoe beoordeel je deze activiteiten?   

Alle bovenstaande activiteiten buiten het Nationaal Park Kampinos waren zeker de moeite! Voor het feesten in Warschau hadden 

we andere clubs opgezocht op voorhand maar we hadden aan de receptionist van ons hotel om advies gevraagd. We zijn blij dat we 

zijn advies hebben opgevolgd want daar in openlucht feesten aan de rivier was sowieso veel leuker dan in een club. 

https://www.chocholowskietermy.pl/
https://gdanskzkajaka.pl/
http://segwaycitytours.pl/en/
http://lostbar.pl/index.php/en/
http://www.cracowfreetours.com/
https://kampinoski-pn.gov.pl/
https://www.facebook.com/Pomost511/
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Tips rond activiteiten?   
Het is vooral belangrijk dat je voor afwisseling zorgt tijdens je activiteiten. Wij kozen ervoor om natuur af te 
wisselen met steden. Om nachten in een hostel te slapen maar ook op een camping. Om te gaan wandelen 
maar ook met segways te rijden in een drukke stad. Houd vooral in gedachte wat de Jins leuk zullen vinden en 
wees niet bang om last minute nog een leuke activiteit ter plaatse te regelen.  
 
 

WEER EN KLIMAAT       Waardering:    

Hoe was het weer tijdens je kampperiode?   De eerste 5 dagen hadden we slecht weer. Toen we in Krakau en in het Tatra 

gebergte waren regende het bijna constant. Dit was niet zo fijn en we moesten dus op zoek naar andere activiteiten. Maar na die 5 

dagen slecht weer hebben we geen druppeltje regen meer gezien en waren het constant temperaturen van boven de 20 à 25 

graden. Zalig weer dus voor een Jinkamp.   

Welke invloed had het weer op je kamp?  Zie antwoord hierboven. 

 

 

  



Kamp130 © Wegwijzer Reisinfo vzw   versie 2018 

 

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! 
 

 


