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Giverkamp Kroffel 2016 Roemenië 

Trekkamp met bergen, steden en zee.       
Noorden, Transsylvanië, Boekarest en Zwarte Zee  - Cluj-Napoca, Sinaia, Bran, Brasov, Vama 

Veche, Boekarest                   

Kampperiode:  6/07/2016   tot  16/07/2016      Voor iedereen was het de eerste keer Roemenië.  

 

Givers Scouts en Gidsen Sint-Kristoffel Aalst  Leeftijd: 14-16 jaar 
 

Aantal leden:  13  

Grootte van de groep: 18 Aantal begeleiding:  5 

Aantal koks/anderen:  0 

 

Contactpersoon: 

Lukas Van Orshoven     22/08/1994 
Arbeidstraat 118, 9300 Aalst 
vanorshovenlukas@gmail.com 
0473 72 51 40 
 

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?    ja    □ neen 
Te bereiken? Bij voorkeur per mail, 24/7 

 

Wie kunnen we eventueel nog contacteren?  

/ 
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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 andere jeugdgroepe

 

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

Lonely Planet of Trotter reisgids. TripAdvisor app. 

Waarover vond je moeilijk informatie?  

Van op voorhand treintickets boeken ging moeilijker, maar was mogelijk. 

De website is niet gebruiksvriendelijk en half in het Roemeens. 
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? ‘Live’ kunnen afspreken met iemand die ervaring heeft met het land of een gelijkaardig kamp 

is heel handig. 

PAPIERWERK 

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

Wat moest je hiervoor doen? We hebben van op voorhand iedereen gevraagd een scan in een Google Drive map te zetten zodat 

we alle geldigheidsdata konden checken (+ we hadden de rijksregisternrs nodig voor het boeken). Ouderlijke toestemming 

sjabloon kwam van Scouts en Gidsen Vlaanderen 

Optioneel maar aangeraden: Europese ziekteverzekeringskaart en studentenkaart (voor korting). 

 

Welke kosten kwamen hierbij kijken?  Geen. Ouderlijke toestemming laten stempelen kan wel iets kleins kosten afhankelijk 

van de gemeente. 

 

Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?   Zowel digitale als geprinte kopies meenemen is een 

aanrader. Verzeker je ervan dat iedereen zijn identiteitskaart op een goeie plek bijhoudt. (Klassieker: je hebt alle kaarten nodig 

om ergens te tonen, geeft ze terug aan de leden en zij steken ze “even” gewoon in hun broekzak... Slecht plan!) 

 

VERZEKERING 

Welke (bijkomende) verzekeringen had je voor deze reis?  Materiaalverzekering spiegelreflexcamera (via scouts)  ( €  30) 

□ we namen geen extra verzekering       

 

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

Toen we vanuit Vama Veche even de Bulgaarse grens overstaken (zie verslag onderaan), raakte een leider zijn identiteitskaart kwijt. 

Hij geraakte niet meer terug over de grens en is naar Sofia moeten gaan per bus om daar een tijdelijk paspoort aan te vragen bij de 

ambassade en van daar terug te vliegen naar huis. Verder geen problemen gehad.   

Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? We hadden kleine EHBO kitjes mee. Verder hadden we noodnummers 

Scouts en Gidsen Vlaanderen en lokale contactpersonen. Bij onze trekking in de bergen was het Mountain Rescue team op de 

hoogte.  

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/dienstverlening/secretariaat/formulieren/Ouderlijke_toestemming_verblijf_buitenland.pdf
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/dienstverlening/secretariaat/formulieren/Ouderlijke_toestemming_verblijf_buitenland.pdf
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GELDZAKEN 
 

KOSTPRIJS VAN HET KAMP        Waardering:    
 

Totale kostprijs per persoon van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf…): € 475 
 
Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:      € 375 
 
Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te  zamelen voor de reis? 
Helpen op lokale stratenloop = € 100 
Steun van groepskas = € 500 
Carwash in samenwerking met plaatselijke Brico = € 530 
Fuif = € 500 
Helpen op scoutsfuif = € 250 

 

WISSELEN EN BETALEN       Waardering:    

 

Hoe betaalde je ter plekke?  Cash zowel van België meegenomen als ter plekke afgehaald en met bankkaart 

Heb je ter plekke geld afgehaald?   Ja, frequent 

Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen?   

Redelijk veel banken, zeker in grote steden.  

 

Tips rond geld en betalen?   

In de wisselkoers zit vaak een verdoken kost die de bank aanrekent (bij het schrijven 4,2 ipv 4,5 lei voor 1 euro). Als je gaat wisselen 

in een Belgische bank komen er echter ook nog vaak kosten bij. Steeds vergelijken met de officiële wisselkoers is dus een goed plan. 

Enkele mogelijkheden om extra kosten te vermijden:  

 Meestal heb je bij het afhalen de keuze tussen de exchange rate van de bank en een “niet gegarandeerde” wisselkoers. 

Neem die laatste, die is volgens de echte wisselkoers (of toch goedkoper)!  

 Betaal ter plekke zoveel mogelijk met de kaart. In realiteit kan dit bijna enkel in grote steden.  

 Een creditcard wordt in het algemeen nog ietsje wijder aanvaard dan een gewone creditcard. Als je dan nog een online 

banking bakje meeneemt kan je ter plekke nog hostels reserveren en treintickets bestellen.   

 

Om te vermijden dat iedereen apart naar de bank in België moest, was zakgeld van de gasten inbegrepen in de kampprijs. Op die 

manier konden we ook controleren wat ze kochten (dan voornamelijk op vlak van alcohol). Ze kregen in het begin elk 100 lei, wat 

we soms van hen leenden bij tekort aan cash (bv. bij betalen taxi). 

 

Algemene prijspeil in het land     Spotgoedkoop  Goedkoop Normaal Duur 

Wat was er abnormaal duur?    Belgische prijzen aan de zee en in Boekarest  

Wat was er abnormaal goedkoop?   Op restaurant gaan (voor € 5 heb je een diner incl. drank). Supermarktprijzen 

zijn vergelijkbaar met België.  

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? /   
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2. TRANSPORT 

TRANSPORT NAAR BESTEMMING      Waardering:    

De leden gingen met het vliegtuig   (en  kies een transportmiddel ) 

We werkten met deze transportmaatschappij(en):  Wizz Air 
Contactgegevens:      www.wizzair.com 

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING: 

 Totale kostprijs:      € 3560 

 Prijs per persoon:            € ca. 200                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   Groepstarief voor studenten: 20% (vanaf 11 passagiers) 
 
 

Ervaringen transport naar de bestemming   
Reserveren is nogal omslachtig maar de service van Wizz Air is op zich wel goed. Steeds goed geholpen aan de telefoon ook (er is een aparte lijn 
voor groepsboekingen, enkel in het Engels, die je kan bereiken door bij de taalkeuze in het begin voor 0 te kiezen i.p.v. één van de opties die 
worden voorgesteld). 
Het is erg handig dat je nog 10% extra passagiers kan bijboeken (wij hebben dat gedaan voor een leider die er later bijkwam). Bovendien moet je 
de namen van de passagiers nog niet bij het boeken ingeven, dat geeft wat meer zekerheid voor moest er nog iemand afvallen of bijkomen. Het 
ingeven van de namen zelf is wel veel werk: je moet ieders naam, geboortedatum, rijksregisternummer en vervaldatum identiteitskaart 2x 
ingeven (1x voor heen en 1x voor terug). Ik zie wel dat hun website net vernieuwd is, misschien is dat nu al wat makkelijker. 

 
 

TRANSPORT TER PLAATSE        Waardering:    

We verplaatsen ons ter plekke   met de bus , met een of meer minibusjes en  per trein 
En ook: per taxi en te voet 

We werken met deze transportmaatschappijen: 

 Trein: www.cfrcalatori.ro (half in het Roemeens, 

redelijk moeilijk om te boeken, bv. Per boeking max. 

12 pers, maar het is wel mogelijk van op voorhand) 

 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:      € 1850 met onnodige (zeer dure) taxi, € 1250 zonder 

 Prijs per persoon:            € 70 zonder onnodige taxi                                         

  
Taxi luchthaven-Cluj centrum: € 36 

 Nachttrein Cluj-Sinaia: € 414 

 Bus Bran-Brasov: woeps, niet opgeschreven, geen idee! Niet zo duur in elk geval 

 Taxi Brasov-kampeerplaats: klein bedrag 

 Bus kampeerplaats-Parc Aventura (touwenparcours): getrakteerd door local 

 Minibus Parc Aventura-Boekarest: € 280 (goedkoper en sneller dan de trein) 

 Trein Boekarest-Mangalia (zee): € 240 

 Bus Mangalia-Vama Veche: € 18 

 Taxi Vama Veche-Tyulenovo & Tyulenovo-Mangalia (over Bulgaarse grens – afgeraden, check bijlage): ca. € 600 

 Bus Mangalia-Waterpretpark Boekarest: € 240 

 Waterpretpark-centrum Boekarest: klein bedrag 

 Bus Boekarest-luchthaven: klein bedrag 
 

Tips i.v.m. transport ter plaatse?   
Taxi’s en bussen kan je lokaal regelen. Wanneer we een minibusje namen, vroegen we dat gewoon aan een taxi-chauffeur die 
dat via-via regelde. Nooit problemen mee gehad. Je kan het ook vragen aan de uitbater van je slaapplek. Vaak is privé-vervoer 
vergelijkbaar met de prijzen van het openbaar vervoer, maar is het natuurlijk veel makkelijker. 



KAMP81    © Wegwijzer Reisinfo vzw   versie 2015 

 

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. 
 
 

Nachttrein Cluj-Sinaia  / 

Cabana Padina, Bucegi gebergte  (wachten op goedkeuring) 

Camping Dracula, Bran  buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/vampire-camping_roemenie 

Olive hostel, Boekarest  (wachten op goedkeuring) 

Op het strand in Vama Veche  (wachten op goedkeuring) 

Alex Villa hostel, Boekarest  (wachten op goedkeuring) 

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

 
Tips rond kampplaatsen?   
De nachttrein is een aanrader (tijd en geld gespaard + toffe ervaring). In Boekarest moet je sowieso een 
hostel boeken. Via Hostelworld kan je makkelijk sorteren op prijs, online betalen en boeken. Onze 
overnachting in de bergen regelden we met Marian Paniat, een lokale scout. Voor Vama Veche moet je 
niets reserveren want daar kan je gratis op het strand kamperen (er zijn wel hostels, rond de € 12 pp.)  
 
 
 

  

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

INTERNET EN GSM       Waardering:    
Op welke manier(en) had je toegang tot het internet?   Bij aankomst kochten wij een 4G kaart van 10 GB voor € 6. Ongelooflijk 

goeie verbinding, tot op de top van de berg toe. Een absolute aanrader. Enige nadeel: je kon er enkel mee bellen naar Roemeense 

nummers, niet naar Belgische. Maar er zullen sowieso wel andere formules zijn ook. 

 

Kwaliteit van de internettoegang?     Maak je keuze   

Internettoegang aanwezig op <1km  van de kampplaats? □ ja   □ neen  NVT (trekkamp) 

Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)   □ ja   □ neen  NVT 

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  NVT   

  

CONTACT MET LOCALS       Waardering:    
Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?  Geen zorgen maken over de taal, er is altijd iemand die Engels kan 

spreken in de buurt. Zeer goed Engels zelf! 

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?   Wij hebben geen enkel probleem gekend met de lokale bevolking. Niemand 

viel ons lastig, we zijn niet geconfronteerd met diefstal of dergelijke… Integendeel, de mensen die we tegenkwamen waren heel behulpzaam en 

gastvrij! <3 Roemenen 

 

Wij contacteerden op voorhand verschillende Roemeense scoutsgroepen met de vraag of we samen iets konden doen. Uiteindelijk belandden we 

zo bij Robert, die ons doorverwees naar scouts over het hele land. Zij waren allemaal ongelooflijk behulpzaam! Een overzichtje (vernoem gerust 

dat je werd doorverwezen door Lukas van de Belgische scouts, juli 2016): 

- Robert Ürmosi fb.com/robert.urmosi woont in Constanta, aan de zee. Kent veel mensen bij de scouts en kan helpen met tips over je planning 

- Lokale scoutsgroep in Cluj-Napoca: Luiza Bobaila en Adela Vancea  
- Marian Panait fb.com/marianvaleriepanait City Manager in Sinaia, is ook actief bij Europese scouts. Super hulpvaardig en perfect geplaatst om je 

te helpen met bergtocht, bezoek aan Sinaia, Bran etc. 

  

https://www.facebook.com/luiza.bobaila
https://www.facebook.com/adela.vancea
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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 
Muurklimmen, 
touwenparcours, 
waterpretpark 

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? niets NVT   

 

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… 

Zie het verslag in bijlage voor alle details rond planning en activiteiten. 

 
Wandelen: schitterende tweedaagse trekken in het Bucegi gebergte. Goed gemarkeerd pad. Berenwelpje gespot (in veilige 
omstandigheden)! 
Muurklimmen: in Cluj-Napoca. Klein zaaltje maar was vooral tof omdat er een lokale scoutgroep bij was. Minder dan € 5 pp. 
Touwenparcours: Parc Aventura, in de buurt van Brasov. Aanrader! Er zitten zowel makkelijke routes als heel uitdagende routes bij. 
Ook lange zipline mogelijk! Ongeveer € 10 pp (kan ook goedkoper zonder zipline). 
Waterpretpark: Otopeni, bij Boekarest. Redelijk spectaculaire buizen, zalig voor enkele uren (daarna heb je ’t wel gezien). 
 
Raften hebben we niet gedaan maar was zeker mogelijk. In vergelijking met het touwenparcours wel een pak duurder, achteraf 
gezien zouden we nog steeds het touwenparcours kiezen. 
 
Fietsen zijn we niet echt tegengekomen, misschien is het wel mogelijk. Wel mountainbike trails gezien bij vertrek op bergtocht, in 
Sinaia. 
 
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?   

Allen zeer goed, geen spijt van! 

 

ANDERE ACTIVITEITEN       Waardering:    

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

Pleinspelen met lokale scouts in Cluj: in het park spelen en ervaringen uitgewisseld, ook supertof! Achteraf samen gaan eten. 

Begeleide tour door kasteel van Peles: het kasteel van Dracula is naar ’t schijnt niet echt de moeite om te bezoeken (wij hebben het 

enkel van de buitenkant bekeken), dus zijn we het Peles kasteel gaan bezoeken in de plaats. Heel mooi, zeker de moeite! Enkelen 

waren te stoer om zo’n tour te volgen maar volgens mij hadden ze achteraf stiekem spijt  1 à 2 € pp. 

Feesten en wildkamperen op het strand in Vama Veche 

Gezellige (winkel)stad Brasov bezoeken 

Boekarest bezoeken: het recent opgewaardeerde oude centrum en het paleis van Ceausescu bezocht, op wandelafstand van elkaar 
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Hoe beoordeel je deze activiteiten?   

Opnieuw alles dik in orde! Eén activiteit is niet verlopen zoals gepland: we wilden gaan cliffdiven net over de Bulgaarse grens, 

hebben heel wat geld betaald voor een taxirit naar daar, toen ter plekke bleek dat cliffdiven niet mogelijk was. Check verslag in 

bijlage voor details. 

Tips rond activiteiten?   

Niet alle activiteiten waren van op voorhand gepland. Hier kwam de 4G-kaart ook zeer goed van pas: ter plekke 

aanraders in de buurt checken (bv. TripAdvisor) en boeken is supermakkelijk. 

 
 

WEER EN KLIMAAT       Waardering:    

Hoe was het weer tijdens je kampperiode?   Warm, zeer goed weer. Zo goed als geen regen. Da’s normaal voor deze 

periode. 

Welke invloed had het weer op je kamp?  Alles is toffer met de zon op uw gezicht! ;) 
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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! 

Voorbereidingen  

Mee te nemen  

 Studentenkaart 

Te kopen  

 Kaart Bucegi van Muntii Nostri 
 Lonely Planet of Trotter  

Te boeken 

Vliegtuigtickets 
Treintickets 

 Nachttrein Cluj-Sinaia  
 Trein Boekarest-Mangalia  

Hostels  
 Hostel voor tussenstop in Boekarest voor verplaatsing Brasov-Vama Veche  
 Hostel voor voorlaatste nacht in Boekarest  

Planning  
Dag 1 - prijs: 1150 lei 
Vlucht van Charleroi naar Cluj-Napoca, € 175 pp.  
Met de taxi naar het centrum, € 2 pp.  
Afgesproken om 14u met lokale scouts. Contactpersoon: Luiza Bobaila en Adela Vancea 
Samen gaan klimmen in kleine bolder zaal.  
Dan naar park pleinspelen gaan doen  
Avondeten samen met de scouts  
Nachttrein naar Sinaia om 23u45. Van op voorhand gereserveerd. 726.60 lei in totaal. 
 

Dag 2 - prijs: 1180 lei  
Afgesproken met lokale scout die ook een city manager is en dus perfect geplaatst om u te helpen: Marian 
Panait 
 

Begin tweedaagse naar Bran. 
Eerst naar het kasteel van Peles geweest (ligt op de route). Voor 5 lei pp. (studentenkaart) voor de 
benedenverdieping en 12,5 voor de twee verdiepingen. Dit laatste is wel de moeite waard. Begeleide tour van 
anderhalf uur door een prachtig kasteel, naar verluidt het 6de mooiste ter wereld.  
 

Om 13u vertrokken voor zeer zware beklimming (‘s ochtends vertrekken ipv 's middags is geen overbodige 
luxe). Pad is zeer goed aangeduid (wit-rood-wit) maar kaart Muntii Nostri komt goed van pas, o.a. om hoogtes 
in te schatten en exacte afstanden en hoogteverschillen te bekijken. Pas aangekomen tegen 20u bij Cabana 
(hut) Padina. Onderweg kan je drinkbussen af en toe vullen aan bronnen of hutten. Marian had voor ons een 

https://www.facebook.com/luiza.bobaila
https://www.facebook.com/adela.vancea
https://www.facebook.com/marianvaleriepanait
https://www.facebook.com/marianvaleriepanait
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afgesloten kampplaats geregeld bij de hut van het Mountain rescue team, maar we zijn uiteindelijk blijven eten 
en slapen. Hier staan veel tentjes zonder afsluiting, dus het kan, maar vanavond hebben we wel beren gezien! 
De mensen hier lijken zich niet veel zorgen te maken daarover.  
 

Dag 3 - prijs: 1300 lei 
Ontbeten in Padina. Vertrek om 10u naar Bran, minder zware tocht maar wel 20km in lengte. Aankomst terug 
rond 19u30 (wel lang gepauzeerd en gekookt op de esbit kitjes). Zeer mooie route vandaag! Zeer veel water 
onderweg. Geslapen in Bran op een camping uitgebaat door een Nederlander. Wel redelijk duur vergeleken 
met de prijs van een bed. Dracula kasteel enkel de moeite om langs de buitenkant eens te bekijken.  
 

Dag 4 - prijs: 1200 lei 
Recht tegenover de camping is een busstop naar Brasov, zeer regelmatige bussen. In Brasov namiddag vrij 
voor de gasten. Gezellig stadje met winkelstraten. Weinig differentiatie qua eetgelegenheid. Suggestie 
restaurant: Gaura Dulce. Zeer vriendelijke obers en deals op maat. Lekker eten. 
 

Met taxi naar Solomon, een plaatsje met openbare bbq’s waar we tenten hebben opgeslagen. Aan de bosrand, 
dus wij dachten beren gevaar, maar daar is blijkbaar absoluut geen probleem.  
 

Dag 5 - prijs: 3250 lei 
Met bus (1 overstap) om 9u naar Parc Aventura, een park vol touwenparcours. Echte aanrader, zotte parcours 
en ziplines! 32 lei pp. (studenten groep) + 8 lei handschoenen (verplicht) + 10 lei voor 300m zipline (optioneel). 
Als je van elke kleur maar 1 route doet en de gele en de blauwe overslaat heb je genoeg tijd voor de 
moeilijkste, de zwarte (zeer uitdagend!) en de zipline. Zeker om 10u aanwezig zijn want daarna wordt het druk 
in het park (was wel zondag = sowieso druk).  
 

Tegen de namiddag minibus geregeld naar Boekarest. 70 lei pp. Goedkoper en sneller dan de trein en 
bovendien word je aan de deur opgepikt. Taxi chauffeur: 00 40 753 646 873 (WhatsApp).  
 

Zot gedaan in chique restaurant met lokaal eten, Bara cu Bere, was eigenlijk niet echt nodig (mss beter voor ‘t 
laatste gehouden).  
 

‘s Avonds geslapen in Olive hostel, vlakbij treinstation. Gereserveerd via hostelworld. 22 lei pp. Basic maar ok.  
 

Dag 6 
‘s Ochtends om 7u25 vertrek naar Mangalia per trein. Van op voorhand online gereserveerd. 363,30 lei in 
totaal. Vertrek minstens 3 kwartier van op voorhand uit hostel!  
 

Neem in Mangalia geen taxi, die je meteen wordt aangeboden, maar een busje van Nordonogiets voor 5 lei pp. 
naar Vama Veche. In Vama Veche kan je gewoon gratis op het strand kamperen. 
 

Dag 7 
Chillen in Vama Veche. Buiten (goed) feesten niet veel te doen.  
 

Dag 8 
Het deel vanaf nu tot de terugreis naar Boekarest skip je beter. Ter referentie toch wat wij gedaan hebben.  
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Iemand had ons aangeraden om te gaan cliffdiven in Tyulenovo, 40km over de Bulgaarse grens. Wij hebben 
taxi genomen (15 euro pp) naar daar maar bij aankomst bleek cliffdiven geen mogelijkheid (cliffs te hoog en 
zee veel te wild). Verder is daar niets behalve 1 hotel. Wij hebben kampvuur gemaakt (hoewel niet 
toegestaan), in open lucht geslapen en volgende ochtend met taxi teruggekeerd naar Mangalia voor bus naar 
Boekarest. Opgelet: aan Bulgaarse grens is er strenge identiteitscontrole! Zonder identiteitskaart geraak je er 
niet door (aan de lijve ondervonden).  
 

Dag 9 
's Ochtends vroeg de bus genomen van Mangalia naar Boekarest, 60 lei pp, 3h rijden. Dit hadden we niet 
gereserveerd, is makkelijk ter plekke te regelen.  
 

Wij hadden een bus die voor ons zijn route verlegde, hij geeft ons direct op onze bestemming afgezet, een 
waterpretpark in Otopeni, ongeveer € 100 in totaal. Tof, veel buizen, redelijk spectaculair maar na 3-4u heb je 
‘t wel gezien. In het park is wat fast food voor 20 lei, wel niet lekker. Park open tot 20u. Openbaar vervoer 
terug naar centrum tot ongeveer 22u. Lijn 783, dezelfde als diegene naar en van de luchthaven (rijdt dag en 
nacht). 
 

Geslapen in Alex Villa hostel, ook basic maar degelijk. Ca. € 7 pp. 20min stappen van oud centrum. Hier 
komen veel Belgische scouts. Chinees gegeten op 2min stappen van hostel, aanrader.  
 

Dag 10 
Uitgeslapen. Boekarest bezocht.  
Bagage mocht tot middernacht in het hostel blijven. 's Avonds in old town gegeten (mensen lokken je hier in 
de cafés, maar let op: 10% tip is vaak niet inbegrepen. Als je wat op je strepen staat kan je echter vermijden 
om die te betalen.)  
 

Bagage gaan halen en ons aan de bushalte op square unirii gezet. De gasten konden nog 2 uurtjes uitgaan in 
old town vlakbij terwijl de leiding bij de rugzakken bleef (hier is geen mogelijkheid om bagage op te sluiten 
ofzo). OPGELET ga zeker de bushalte van op voorhand zoeken, dit plein is heel groot en er zijn meerdere 
bushaltes met dezelfde naam. Die naar de luchthaven is Piata Unirii 2 (op dezelfde plaats als nummer 3, 
tegen de gevel met de rode reclame en de klok bovenaan). Wij namen bus van 2u45. Om 6u10 vlucht terug 
naar Charleroi, terug met Wizz.  
 

Wij hebben nog badges gekocht in old town als kamp aandenken. Heel mooie, maar wel duur: 30 lei per 
embleem (wel 10% korting gekregen). Van op voorhand iets goedkoper zoeken (bv. Cluj of Brasov) is mss niet 
slecht. 

Vervoer 

Taxi 

Officiële prijs: 1,36/km. Je betaalt per taxi, niet per persoon. Voor korte afstanden vaak 40 lei / taxi. 
Soms kan je ook iets regelen voor langere afstanden, een mini-busje. Kan je vragen aan gewone 
taxichauffeurs. 

Trein 

Bus 
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Tips  

 Om bagagekosten te besparen hebben wij enkel handbagage genomen (in lichte, opvouwbare tasjes) 
en voor heel de groep 4x23kg en 1x32kg ruimbagage (voor o.a. tenten en dingen die niet in 
handbagage mogen, zoals bv. toiletzakken, esbit en zakmessen). We waren wel licht bepakt in het 
algemeen. Voor de ruimbagage strapten we telkens 2 rugzakken (meer is niet toegelaten) aan elkaar 
en staken we die zo vol mogelijk tot het toegelaten gewicht. De rest van de rugzakken kan leeg mee in 
een flight bag, ook als ruimbagage. Omwikkelen met plastiek is geen slecht idee, in Boekarest was dit 
zelfs verplicht om twee rugzakken als één stuk bagage te kunnen aanzien. We moesten zelfs de ritsen 
van onze flightbags dicht plakken met ductape. 

 4G netwerk is in Roemenië zeer goed en goedkoop. Wij kochten bij aankomst in Cluj een SIM van 
10GB voor € 7. Aanrader om bv. lokaal te bellen, foto's te back-uppen, een blog bij te houden, te 
WhatsApp’en… Smartphone is in ‘t algemeen onmisbaar in onze opinie.  

 Bij het geld afhalen is de exchange rate veel slechter dan de echte (bij het schrijven 4,2 ipv 4,5 lei voor 
1 euro). Afhalen beperken is dus een goed plan. Enkele mogelijkheden: 

o Wissel een groot bedrag in België en verdeel dit over de leiding en zelfs de gasten 
o Meestal heb je bij het afhalen de keuze tussen de exchange rate van de bank en een 

“ongegarandeerde” wisselkoers. Neem altijd die laatste, die is volgens de echte 
wisselkoers! 

o Betaal ter plekke zoveel mogelijk met de kaart. In realiteit kan dit bijna enkel in grote steden.  
o Een creditcard wordt in het algemeen nog ietsje wijder aanvaard dan een gewone creditcard. 

Als je dan nog een online banking bakje meeneemt kan je ter plekke nog hostels reserveren en 
treintickets bestellen.  

 Wij hadden eerst een kano trip in de Donau Delta (Noorden van de kust) gepland maar dat lukte niet in 
10 dagen omdat je daarvoor 2x10h op de ferry moet zitten. Zelfs zonder ferry was de planning 
waarschijnlijk ook te druk geweest. Misschien wel doenbaar voor een 12 of 14 dagen kamp, want naar 
't schijnt een heel mooi natuurpark! 

 Eten op restaurant is zeer goedkoop (ongeveer € 5 pp voor goeie maaltijd en drankje) dus gasvuurtjes 
meenemen is de moeite niet. Wij hadden wel elk noodrantsoen en een esbit kitje voor in de bergen. 
Moest je toch op gasvuurtjes willen koken: je kan er o.a. kopen in Boekarest in Kaki Army shop 
(www.kaki.ro) 

 
 

http://www.kaki.ro/

