
 
 WEGWIJZER vzw 
 KAMPVERSLAG 

 
 

 

Buitenlands jinkamp 2019 Bulgarije 

Kamp met meerdere vaste verblijfplaatsen        
Heel Bulgarije  - Sofia, Panichishte, Rila gebergte, Plovdiv, Varna, Veliko Tarnovo                   

Kampperiode:  3/07/2019   tot  15/07/2019      (Dit was de eerste keer dat we er waren) 

 

Sint-Gillis-Waas (Jin )  Leeftijd: 17 - 18  jaar 
 

Aantal leden:  13  

Grootte van de groep: 17 Aantal begeleiding:  4 

Aantal koks/anderen:  0 

 

Contactpersoon: 

Thijs VB      geboortedatum 

Vbthijs1@hotmail.com 

emailadres 

gsm 

 

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?    ja    □ neen 
Te bereiken? Dag, uur… 

 

Wie kunnen we eventueel nog contacteren?  

Eline De Boeck Elinedeboeck@telenet.be   

 

  

mailto:Elinedeboeck@telenet.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  (wandelkaart) 

 

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

Eens naar de bib gaan en enkele reisboekskes mee nemen.  

Wandelkaart van het Rila gebergte (ISBN/CODE: 9789546511263) Online besteld via dezwerver.nl 

Waarover vond je moeilijk informatie?  

 Goed georganiseerde/betrouwbare groepsactiviteiten, veel beroep doen op contactpersoon waar je je overnachting hebt geboekt. 

 
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? 

Ons eventueel in contact kunnen brengen met Engelssprekende Bulgaren 

PAPIERWERK 

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

Wat moest je hiervoor doen? Omdat we met het vliegtuig gingen, moesten de nog -18-jarige eens langs het gemeentehuis 

gaan voor ouderlijke toestemming.    

Welke kosten kwamen hierbij kijken?      

Geen 

Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?    

Op voorhand proberen een Bulgaar van daar te laten bellen naar je volgende activiteit/overnachting of alles nog in orde is en kan 

doorgaan als gepland. (Bv ook de prijs nog eens goed overleggen op voorhand, of deze nog overeenstemt met de afgesproken prijs 

en in welke munt) 

 

VERZEKERING 

Welke (bijkomende) verzekeringen had je voor deze reis?  Verzekering van scouts  (€  15 pp) 

□ we namen geen extra verzekering       

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

Neen   

Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? We hadden zelf een EHBO kit mee  
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GELDZAKEN 
 

KOSTPRIJS VAN HET KAMP        Waardering:    
 

Totale kostprijs per persoon van hele kamp (inclusief eten en drank, transport, verblijf…): € 592 
 
Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:      € 200 
 
Deden jullie speciale acties, fondsenwerving, sponsering… om geld in te zamelen voor de reis? 
Zeer veel kasacties (spaghetti avond, streekbieren avond, quiz …) 

 
 

WISSELEN EN BETALEN       Waardering:    

 

Hoe betaalde je ter plekke?  lokale munt ter plekke afgehaald 

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

Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen?   

Maak dat je het geld spreidt over verschillende banken/bankkaarten, niet elke bankkaart werkte in elke afhaal automaat.  

Wij hadden ook nog 1 visa kaart mee voor de zekerheid.  

 

Tips rond geld en betalen?   

Op voorhand prijs goed afspreken (en ook in welke munt)  

 

 

Algemene prijspeil in het land     Spotgoedkoop  Goedkoop Normaal Duur 

Wat was er abnormaal duur?    Eens gaan snorkelen, niet de moeite voor de kust van Varna en te duur  

Wat was er abnormaal goedkoop?   Het eten en drinken  

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? Klik hier als je iets wilt invoeren.   
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2. TRANSPORT 

TRANSPORT NAAR BESTEMMING      Waardering:    

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

We werkten met deze transportmaatschappij(en):  Transavia  
Contactgegevens:      telefoon, website, adres 

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING: 

 Totale kostprijs:      € 2124 

 Prijs per persoon:            € 125                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   vul in 
 
 

Ervaringen transport naar de bestemming   
Goede verbinding naar Sofia (vertrokken vanuit Schiphol) 
 

 
 

TRANSPORT TER PLAATSE        Waardering:    

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

We werken met deze transportmaatschappijen:

 Pablo taxi Varna +359 89 947 96 53 (spreekt Engels) 

 Lokale gele taxi’s 

 Busmaatschappij ‘Biomet’ 

 Via booking 

 

KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE: 

 Totale kostprijs:      € 850 

 Prijs per persoon:            € 50                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   vul in 
 
 

Tips i.v.m. transport ter plaatse?   
Trein is minder betrouwbaar. Raden aan om via lokale mensen (privé) bus transport te regelen. In Sofia zelf viel het bus, tram, 
metro transport wel goed mee.  
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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. 
 
Al de onderstaande overnachtingsplaatsen zijn ook terug te vinden op buitenlandskamp.be met bijhorende review.  
 

H2O hostel Sofia  Via Booking 

6ATO hotel Rila (Panichishte)  Via Booking (veel comfort)  

Malyovitsa hut Rila  Via SMS +359 876 232 250 

Lovna hut (Panichishte)  Via Booking (aanrader!) 

Guest House Old Plovdiv  Via Booking (als je naar Plovdiv gaat, een aanrader)  

Villa Emloti Art-Decor & Fashion Boutique  Via Booking  

Trinity Rocks Farm   Buitenlandskamp.be – in Veliko Tarnovo 

Guest House 32    Via Booking 

Tips rond kampplaatsen?   
Op tijd beginnen boeken als je met een grote groep bent! 
Als je gaat wandelen in het Rila gebergte mag een overnachten in de Lovna Hut niet ontbreken!   
 
 
 

4. COMMUNICATIE  

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

 

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 (niet altijd in het Rila gebergte) 

Was er goeie ontvangst van het netwerk op je gsm?   ja   □ neen (niet altijd even goed, over het algemeen oké) 

Was er een vaste telefoonlijn beschikbaar op <5km?  □ ja    neen (niet naar gezocht)  

  

CONTACT MET LOCALS       Waardering:    
Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?  Engels, niet altijd even gemakkelijk 

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?   Vaak negatief, willen niet altijd even goed hun best doen te vertalen. Best 

zaken regelen via locals die goed Engels kunnen.  

 

 

http://www.buitenlandskamp.be/
http://www.buitenlandskamp.be/
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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 
 
Rotsklimmen in 
Veliko Tarnovo 

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 (als je 
lift wil 
nemen wel 
betalen)  

Niet gedaan 

90 euro pp 
(incl 
transport en 
canyoning)  

Geregeld via de 
host van Trinity 
Farm.  

 

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… 
Rotsklimmen in Veliko Tarnovo  
Raften met betrouwbare organisatie ‘REFLIP’ +359 87 750 59 91 (spreekt Engels) 
 
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?   

Rotsklimmen: Aanrader – geregeld via uitbater van camping ‘Trinity rock farm’  

Raften: Goed, wel wat geluk hebben met het weer om te gaan raften ... 

Gaan wandelen in Rila, zeker de moeite. Wandelkaart kopen, is mogelijk zonder gids. (ISBN/CODE 9789546511263)  

ANDERE ACTIVITEITEN       Waardering:    

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

Piratenboot Varna, fotoshoot Plovdiv 

Hoe beoordeel je deze activiteiten?   

Piratenboot – online vastleggen – is wel een leuke activiteit, niet te veel van verwachten 

Fotoshoot was tof en grappig – is recht over ‘Guest house old plovdiv’  

Tips rond activiteiten?   
Er is overal wel wat te doen, Goed informeren op voorhand.  
Ook cultureel heeft Bulgarije iets te bieden, bv de botanische tuinen van Balchik. 
 

WEER EN KLIMAAT       Waardering:    

Hoe was het weer tijdens je kampperiode?   Zeer goed weer gehad, even regen tijdens onze bergwandeling 

Welke invloed had het weer op je kamp?  Goed, in Plovdiv was het voor sommigen wel te warm 
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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! 

 

Over het algemeen, Bulgarije leuk land om met een (scouts) groep naar toe te gaan. Ik zou het minder aanraden voor koppels, het is 

echt een land om in groep te gaan verkennen.  

Rondtrekken gaat zeker, maar vertrouw niet te veel op de trein. Best zelf u transport regelen met taxi of bus.  

In juli en augustus staat het water lager, dus raften houd iets meer risico in. Wij hebben dit gedaan met de organisatie ‘Reflip’ 

(reflipteam.com) op de Struma rivier. Zeer tevreden over de organisatie. Het water stond nog net goed. Idealer zou eerst een paar 

dagen regenen voor je gaat raften, dit kan je helaas niet plannen. Met deze zelfde organisatie zijn wij ook nog gaan canyoningen wel 

leuk om te doen, zeker omdat het een hele warme dag was. Wel iets minder spectaculair dan verwacht. Prijs is zeker te 

onderhandelen. Je kan ook transport regelen via deze organisatie.    

In Sofia en Varna valt er zeker wat te beleven, Voor Plovdiv of Veliko Tarnovo best goed informeren (moest je planning al overvol 

zitten kan je bijvoorbeeld Plovdiv wel links laten liggen, zeer mooie stad maar is eerder gericht op het cultuur toerisme – In Plovdiv 

zijn we wel eens leuk kunnen gaan feesten)  

Gaan wandelen in het Rila gebergte raad ik zeker aan! 2 dagen met telkens gemiddeld 15km is goed te doen in dit gebergte Wij 

hebben elke dag gemiddeld 20km gedaan, dit was wel zwaar. Een overnachting in de Lovna Hut mag zeker niet ontbreken. 

Gaan snorkelen voor de kust van Varna was eerder teleurstellend. Niet veel te zien, je zou voor het zelfde geld eventueel beter gaan 

waterskiën bijvoorbeeld.  

Trinity Rock farm in Veliko Tarnovo is een leuke tussenstop om nog eens te overnachten aan een rivier met een kampvuurt(je).  

Als je eens een avond ergens wilt gaan feesten best kijken op welke dag dit valt, op een week avond (en zeker een zondag avond) is 

het vaak iets rustiger. En in de betere cafés/clubs worden de paspoorten gecontroleerd (+18).  

Wij hebben onze leden ook aangeraden zich te laten inenten tegen een overdraagbare ziekte die teken in bepaalde regio’s dragen. 

 

Voorbeeld van een bus ticket:  
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Noodnummers: 

Scouts en gidsen vlaanderen: +324 74 26 14 01 

Groepsleiding: sus: 0470/04.33.11  Ine:   0470/05.15.93 

Europees noodnummer: 112 

Vreemdelingenpolitie: +359 (0)2 982.71.51. 

Politie: 112. 

Ambulance: 150 (of 112). 

Wegenhulp: 146 (via lokale gsm) of +359 2 980 33 08. 

Brandweer 112. 

24-hour Pharmacy Information: 178 

Hotline voor het melden van gevallen van corruptie: +359 2 982 22 22 

Ambassade: Blvd James Boucher 103, 3rd floor 1407 Sofia Bulgarije 

T: +359 2 988 72 90 Noodnummer buiten uren : +359 888 631 931 

Sofia@diplobel.fed.be 

 

Per locatie 

Sofia 

Politie: 1202 gr. Sofiya, zhk. &quot;Banishora&quot;, ul. &quot;Knyaz Boris I&quot; № 215, Phone: 02/9827 3128, 

02/831 01 07 

Ziekenhuis: Hospitaal voor spoedgevallen Pirogov 

Tel: +359 2 952.11.61. of 915 44 11 

Adres: boulevard Totleben 

Aanbevolen dokter: Pr.V. Pilossoff, cardiologisch hospitaal 65, Konjovitza Sofia 1309 

Tel. ziekenhuis: +359 2 17 160 of 161 

Noodgevallen : +359 2 921 71 52 

Winkels: Billa (Bulevard &quot;Bulgaria&quot; 55, 1404 Motopista, Sofia) 

Lidl Ekzarh Yosif&quot; 37, 1000 Sofia Center, Sofia, 

Apotheek: Remedium 8 (Graf Ignatiev&quot; 40, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgaria) 

Doctor: D-R Krasimira Aleksieva - Iippmp Sofia, Bigla St 2, 1407 g.k. Lozenets, Sofia, Bulgaria +359 88 860 6100 

Rila 

Politie: Borovets PD- Borovets, 2010 Borovets, behind the Rila Hotel, Tel: 335 

mailto:Sofia@diplobel.fed.be
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Ziekhuis: Mbal – Samokov: Самоков, ул. Македония 49, ul. „Tsar Simeon&quot;, 2000 Samokov, Bulgaria Tel : +359 72 266 071 

Apotheek: 3 opa 82 73, 2000 Tsentar, Samokov, Bulgaria 

Doctor: Д-р Елена Грънчарова - Педиатър – Самоков ul. & Makedonia&quot; 49, 2000 Tsentar, Samokov, Bulgaria +359 88 888 

4159 

Winkels: Lidl Samokov 82 99, 2000 Tsentar, Samokov, Bulgaria CBA 2000 кв.Самоково, Samokov, Bulgaria 

 

Plovdiv 

Politie: First Regional Police Station Plovdiv 91 Nikola Vaptsarov blvd +359 32 625 273  

Departementaal Hospitaal, Adres: 234, boulevard Bulgaria 

Noodgevallen: +359 32 90 61 31 

Doctor: Dr Svetoslav Georgiev ENT +359 32 653 853 улица Петко Д. Петков 23, 4000 Kamenitsa 1, Plovdiv, Bulgaria 

Aphotheek: Dara Pharmacy 3 Plovdiv Hour ul. &quot;Slaveevi gori&quot; 49, 4004 g.k. Hristo Botev- 

South, Plovdiv, Bulgaria +359 87 888 0016 

Winkels: 

Lidl; bulevard &quot;Peshtersko Shose&quot; 34, 4002 Western Industrial Zone, Plovdiv, Bulgaria 

Billa: Macedonia 2, 4013 Southern Industrial Zone, Plovdiv, Bulgaria 

 

Balschik 

Politie: RPU Balchik: Ulitsa Ivan Vazov, 9600 Balchik, Bulgarije Tel: +359 57 972 431; +359 57 972 432 

Departementaal Hospitaal (Varna) 

Tel: +359 52 655 911 – 52 613 748 (spoedgeval) Adres: 100, boulevard Tsar Osvoboditel 

Apotheek: Apteka Panatseya: Balchik, Cherno more St 16, 9600 Tsentar, Balchik, Bulgaria 

Doctor: Стоматологичен кабинет. Д-р Стела Генчева. ul. &quot;Cherno More&quot; 21, 9600 Tsentar, 

Balchik, Bulgaria +359 57 976 263 

Winkel: 

o ABC Market Balchik: ul. &quot;Arda&quot; 6, 9601 Balchik, Bulgaria 

o Didi ul. &quot;Primorska&quot; 31, 9600 Tsentar, Balchik, Bulgaria 

 

 

 

Veliko Tarnovo 

o Politie: Address: ul. &quot;Bacho Kiro&quot; 7, 5000 Veliko Tarnovo Center, Veliko Tarnovo, Bulgaria Phone: +359 62 620 151 

o Ziekenhuis Mobal D-R St.Cherkezov: Address: Велико Търново, ул. Ниш 1, Bulgaria Phone: +359 62 626 841 
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o Pharmacy: Аптека & Асклепий&quot; – Денонощна ul. & Veliki Preslav&quot; 4, 5000 Rayon Zapaden, 

Veliko Tarnovo, Bulgaria 

o Winkels 

Lidl: ул. Серес 3, 5000 g.k. Kolyo Ficheto, Veliko Tarnovo, Bulgaria 

CBA : ul. &quot;Magistralna&quot; 5, 5002 g.k. Zona А, Veliko Tarnovo, Bulgaria 

Dokter: МЦРСМ - Велико Търново ul. &quot;Todor Balina&quot; 1, 5000 Rayon Zapaden, Veliko Tarnovo, Bulgaria +359 62 641 946 


