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Land:  Bulgarije 

Streek:  Rondreis 

Traject: Sofia-Plovdiv-Aheloy-Varna-Varna Goldbeach-Veliko Tarnovo-Sofia 

 

Reisperiode 11/07/2017 tot 25/07/2017  Was je daar al eerder?  Nee 

Inleiding: 
Met een groep van 21 jins, 2 leiders en 2 kookleiders vertrokken we op buitenlands kamp naar Bulgarije, 

een land dat iedereen wel kent maar niemand eerder had bezocht of aan zou denken om op vakantie te 

gaan. Perfect om zo een land te leren kennen via een buitenlands kamp met de scouts. 

In dit verslag vind je info over: 

Thema’s 

 Natuur 

 Cultuur 

 Wandelen 

☐ Fietsen 

 Buitenlands kamp 

☐ Reizen met kinderen 

☐ Lang op reis 

 Outdoor-activiteiten 

☐ Vrijwilligerswerk 

☐ Citytrip

Categorie  

 Zien & Doen 

☐ Veiligheid & Gezondheid 

☐ Formaliteiten 

☐ Boek of Kaart 

☐ Geld 

 Logies 

 Transport 

 Lokale contacten 

☐ Blog of website 

Logies 

☐ Hotel 

☐ Vakantiewoning 

 Pension/hostel 

☐ Gastenkamer 

☐ Couchsurfing en aanverwanten 

☐ Jeugdherberg 

 Kamperen 

☐ Berghut  

 

Reisgezelschap: 
☐ alleen      met kind(eren) >>Tussen 16 en 18 jaar oud  

☐ met partner 

☐ met vrienden 

 groepsreis  

 

  21 jins 

  2 Leiders 

  2 fouriers  
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Formaliteiten, visum… 
Welke documenten had je nodig? Paspoort, Ouderlijke toestemming, Europese 

ziekteverzekering 

Waar heb je de documenten aangevraagd? Een document voor ouderlijke toestemming voor 

minderjarigen is te vinden op de site van scouts en gidsen Vlaanderen. Dit moet 

ondertekend worden door de gemeente. 

Wat moest je doen om deze documenten te krijgen? Veel aandringen bij leden en ouders  

Hoelang duurde de procedure? Niet van toepassing 

Hoeveel moest je hiervoor betalen? €0  

Welke reisverzekering nam je?  Europese ziekteverzekering + Reisbijstand Scouts & 

Gidsen Vlaanderen 

Welke formaliteiten moest je nog in orde brengen voor deze reis? 

Inschrijvingsgeld (€350 pp omdat we met zo’n grote groep waren en daardoor relatief weinig 

geld hadden ingezameld doorheen het jaar)  

Transport  
Van en naar je bestemming: Vliegtuig Brussel-Zuid (Charleroi) -  Sofia 

Met welke transportmaatschappij werkte je? Wizzair 

 Hoeveel betaalde je (per persoon)? €180 (met bording priority, 32 kg ruimbagage en 

kostenloze ter plaatsen inchecken). Dit bleek goedkoper te zijn dan een normaal ticket (zonder 

ruimbagage) en 24 kg ruimbagage bij te boeken.  

Ter plaatse: Openbaar vervoer (Bus en trein), Privé maatschappijen, 1 huurauto 

Met welke transportmaatschappij(en) werkte je   

 Auto: Rentalcars.com (Europcar)  
 Hoeveel betaalde je (per persoon)? :  

Bus Vlieghaven – Sofia Centrum ( 1LEV) 

Trein Sofia – Plovdiv (18 Lev/pp + 25 Lev ‘fooi’) site: www.bdz.bg (treinen komen pas maand 

van te voren online) 

Privé bus Plovdiv – Aheloy (45 Lev/pp 

Aheloy – Nessebar en Sunny beach: 2 Lev/pp 

Sunny beach – Varna: 18 Lev/pp 

Varna centrum: 1 Lev/pp 

Varna – Goldbeach: 3 Lev/pp 

Varna – Veliko-Tarnovo: 18 Lev/pp 

Veliko-Tarnovo – Sofia: 18,5 Lev/pp 

Opmerkingen over transport: 

Busticketjes altijd op de bus gekocht. Oude dame dat steeds de ticketjes komt verkopen. 

Kunnen zelden Engels. Dus heb snel het getal 23 in Bulgaars geleerd. Openbaar vervoer is 

http://www.bdz.bg/
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super! Alleen zijn busuren zelden vindbaar en als ze er staan kloppen ze nooit. Aan de bushalte 

gewoon wachten bleek meestal de beste optie te zijn. Trein was moeilijk. Gelukkig dat er een 

opdringerige man ons perse wou helpen (om dan te zagen dat we meer fooi moeten geven). 

Langere busritten waren steeds met privé busmaatschappijen. Deze waren veel duurder maar 

we waren wel steeds verzekerd van een zitplaats voor 23 personen en er was steeds airco 

aanwezig. 

Geldzaken 
Totale reisbudget per persoon, incl. transport:  ongeveer €570 

Wat is het algemene prijspeil in het land?   Goedkoop  

Wat was er ongewoon goedkoop of net abnormaal duur?   Mcdonalds eurodeal op goldbeach 

was meer dan een euro. Goedkoop was drank en sigaretten in winkel. Prijzen in Bulgarijen kan 

je vergelijken met België alleen dan in Lev ipv Euro (dus ongeveer de helft goedkoper)  

Wat was moeilijk of niet te vinden?  Eten in winkels: enkel salami en fetakaas  

Wat was de lokale munt (+wisselkoers)? 1,92 BGN (Lev) is €1 

Hoe betaalde je ter plaatse? Ter plaatse geld afgehaald in bank 

Tips of ervaringen over geld en betalen? Achteraf opgemerkt dat geld afhalen toch meer kost 

en dat bij betalingen met kaart toch veel bij kwam (max af te halen in 1 keer was €204,52 (of 

400Lev) maar er ging steeds €214.08 van de rekening af). Jammer dat we dat niet eerder 

opgemerkt hadden want de leiding had een privé prepaid bankkaart waarvoor geen extra 

kosten bij zou komen en zo konden we toch wel veel geld besparen 

Infobronnen 
Waar haalde je zelf de info voor je reisvoorbereiding? 

 Wegwijzer (kampverslag van andere scouts), informatie van andere scouten. Hostels waren 

zeer vriendelijk en we konden ze gemakkelijk vragen stellen via mail over de rest van onze 

reisplannen 

Welke boeken, kaarten, websites, reisverslagen… raad je aan?  

Een jin had een trotter gids bij die toch wel interessant bleek te zijn in sommige gevallen. 

Reisverslagen te vinden op Wegwijzer kwamen enorm veel van pas. 

Veiligheid en gezondheid 
Als je te maken had met ziekte, ongeval, diefstal…: hoe verliep de afhandeling door 

mutualiteit, verzekering…? Veel mensen met diarree (Immodium of enterol uit onze eigen 

EHBO koffer geven). Mensen die reisziek waren gaven we Antimethyl voor lange busritten. Een 

verstuikte enkel konden we enkel verzorgen met Flexium gel.  

Tips of ervaringen op vlak van veiligheid en gezondheid?  

Water van de kraan was bijna overal drinkbaar. In het begin probeerden we kraantjeswater te 

vermijden maar in het binnenland bleek alles toch drinkbaar te zijn. Op campings dronken we 

toch maar niet van de kraan. 
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Klimaat  
Welk weer heb je gehad? Binnenland is drukkend warm. Steeds boven 30 °C. Aan de kust was 

er veel wind en was het kouder (nog steeds warmer als België). 

Was dat normaal voor deze periode van het jaar? Ja 

Tips hierover? Activiteiten in binnenland waren altijd zeer zwaar. Slapen in deze hitte was 

moeilijk. Aan de kust sliepen we in tenten en leden begonnen zelfs te zagen dat ze het koud 

hadden. Wel steeds goed insmeren want de zon scheen hard maar aan de kust voelde dit 

minder warm aan door de wind. Veel mensen waren stevig verbrand. 

Taal, cultuur en communicatie 
Met welke taal/talen kon je er terecht? In Hostels: Engels. Burgers spraken zelden Engels. 

Meestal beweren ze dat ze beter Duits praten en zijn compleet verbaasd als je dan in het Duits 

begint. Frans is in enkele situaties ook van pas gekomen. Oudere mensen hebben Russisch 

als tweede taal geleerd. Tegenwoordig geven ze Engels als tweede taal. 

Waren er cultuurverschillen waarmee je rekening moest houden? Bulgaarse bevolking is niet 

bekend om hun vriendelijkheid. In winkels waren ze precies altijd slecht gezind. Zelden een 

Bulgaar zien lachen. Ondanks dat ze nooit lachen, waren ze wel vaak bereid ons goed te 

helpen. 

Hoe kon je met het thuisfront communiceren?  Leden hadden GSM bij. 

Tips en ervaringen? Sofia vonden we niet zo mooi. Plovdiv is heel gezellig maar we hebben 

zelf weinig van de stad gezien. We wouden eens gaan feesten in Sunny beach maar helaas 

vonden we geen camping in de buurt of mensen die het zagen zitten om appartementen te 

verhuren aan een groep van 25 man. We hebben wel in Goldbeach kunnen gaan feesten. Bijna 

uitsluitend Duitsers in Goldbeach. 

 

 

Enkele gegevens over jezelf 

Naam: Tomas Horsten 

Adres: Bergeneinde 8, 2350 Vosselaar, België 

Gsm: 04 72 47 93 14 

E-mailadres: tomashorsten@hotmail.com 

Mogen andere reizigers jou contacteren? ☒ ja    

Waar en wanneer ben je te bereiken? Liefst via mail maar indien het dringend is mag je bellen.  
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Logies 
OPGELET: Nadat je dit verslag opgeladen hebt op de website, kan je in de volgende stap je (logies-) tips ingeven die 

bij dit verslag horen. Je kunt ook steeds zelf een Reistip toevoegen.  

We waarderen het enorm als je je adresjes en je beoordeling deelt met andere Wegwijzer-leden!   

We houden daar rekening mee in de beoordeling van de wedstrijd.  

Algemene tips en ervaringen met logies op deze bestemming:  

Hostels waren dik in orde. Campings waren minder goed. 

Geef hieronder info over de plaatsen waar je verbleef:  

Naam logies  Hostel Mostel   Pension/Hostel 3/5 

Adres Makedonia Blvd 2A, Sofia   website www.hostelmostel.com  

ligging Stadscentrum Sofia  

€14 per persoon per nacht. Douchen, avondeten en ontbijt,  koffie en thee heel de dag 

inbegrepen.   

Je persoonlijke beoordeling: Zeer goed. We kregen een appartement met verschillende kamers 

volledig voor onszelf. Avondeten was niets groot maar was oke. Ontbijt was dik in orde.

  

 

Naam logies  Hikers Hostel   Pension/Hostel 4/5  

Adres Saborna Str. 53 Plovdiv   website www.hikers-hostel.org  

ligging op de top van een berg in het oude stadscentrum  

€10 per persoon per nacht:  wifi, ontbijt, koffie en thee inbegrepen. BBQ + plaatselijke 

dranken: €6/pp. Trip naar Bachkova monastry en wonderful bridges: € 10.  

Je persoonlijke beoordeling: Zeer goed hostel. BBQ was veel groenten en weinig vlees maar ze 

deden hun uiterste best. Zeer sociale mensen. De manager heeft ons enorm veel geholpen. Hij 

heeft ons gegidst op de trip en wou ook nog vervoer regelen voor ons voor naar de volgende 

bestemming te gaan. Dit was oorspronkelijk Sozopol maar wanneer de manager belde met de 

uitbaters van campings in Sozopol, kreeg hij te horen dat deze volzet waren. Hij verwees ons 

naar camping Losana in Aheloy waar hij al eens een andere scouts had afgezet.  
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Naam logies Camping Lozana   Kamperen 1/5  

Adres Aheloy   website ???  

ligging Aan de kust 

4€ per persoon. Enkel een stuk grond en vieze wc’s en douches   

Je persoonlijke beoordeling: Slecht gevoel over deze camping. Weinig volk sprak Engels en we 

mochten onze tenten overal opstellen maar de schaduwplekjes waren overal bezet. Uitbater 

café probeerde enkel geld van ons af te troggelen door smerige trucjes. Strand wel vlakbij. Bar 

buiten de camping (firebeach) was ook niet echt de moeite.   

 

 

Naam logies Camping Varna Kamperen 2/5  

Adres Varna centrum (adres ongekend) website  … 

ligging Bovenop een berg in de buurt van een prachtig communistisch monument. Een dik half 

uur wandelen van de kust.  

€5 per persoon, per nacht. 1 wc en warmwaterdouche bij elkaar (dus kon niet tegelijk). Hij had 

2 waterkranen buiten als douche geïnstalleerd. Klein buitenkeukentje was beschikbaar. 

  

Je persoonlijke beoordeling: Camping was niet echt een camping. Het was een persoon zijn 

grond waarop hij ging bouwen maar in de tussentijd nog geld op wou verdienen. Ergens de 

gegevens online gevonden maar ondertussen verdwenen aangezien hij nu is beginnen 

bouwen. Aangename plaats. Toffe tijd daar gehad. Kust was ver weg en bushalte was een dik 

kwartier. Monument in de buurt was prachtig. Camping is niet meer beschikbaar.  
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Naam logies Camping Laguna   Kamperen 3/5  

Adres Златни пясъци, 9007 Varna, Bulgarije   http://www.lagunavillageresort.com/en/ 

ligging Helemaal op het einde van Goldbeach. Aan het strand (recht naast een naaktstrand)

  

5€ per tent, 4€ per persoon, 4€ per auto per nacht. Inbegrepen: douche, wc’s, BBQ, grond. 

   

Je persoonlijke beoordeling: Eerst zeer vriendelijke mensen (ondanks enkele vergissingen, zie 

kampverslag). Ze organiseerden een eetavond voor ons. Keuze tussen 3 visgerechten 

(ansjovis, sprot of mosselen) en een drankje voor 4€ per persoon. Eten trok op niets (koud, 

zand in mosselen, haar in de vis enz…) en nadat we wat gediscussieerd hebben over een 

korting omdat maar weinig leden gegeten hadden van hun bord, werd de baas kwaad en 

moesten we enkel ons drankje betalen (1€). Daarna was het personeel niet meer zo vriendelijk 

voor ons. Strand heeft zeteltjes waar je voor moet betalen en de gratis zone ligt pal naast het 

naaktstrand. Feestgelegenheden waren op wandelafstand (ongeveer 30-45 min wandelen. 

Algemeen een goede camping.   

 

 

Naam logies Hostel Mostel  Pension/Hostel 4/5  

Adres ul. "Yordan Indzheto" 10, 5000 g.k. Varusha - south, Veliko Tarnovo, Bulgarije  

 website  www.hostelmostel.be 

ligging  In het stadscentrum 

9€: ontbijt en lichte avondmail, koffie en wifi inbegrepen. Volledige keuken ter beschikking.

   

Je persoonlijke beoordeling: Zeer mooi hostel. Gastvrij en vriendelijk. Avondmaal was wat licht 

(eerste avond linzensoep wat wel goed vulde). Op wandelafstand van een plaats waar je een 

prachtige lichtshow van een kasteel kan zien. Zeer aangename stad.  
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Vrij verslag 
Schrijf hier je praktische ervaringen neer. Denk hierbij aan deze gouden regels:  

 Noteer wat je zelf had willen weten voor je vertrek 

 Belicht de praktische kant van je reis. Transport, kosten, papierwerk...  

 Info uit reisgidsen vinden de lezers zelf wel. Schrijf uit je eigen ervaring en stel jezelf ook kort voor. 

 Bevestig juiste info. Denk niet "iemand anders heeft dit al geschreven". Je bevestiging helpt! 

 Vermijd een te persoonlijk dagboek. Wat je at of hoe laat je opstond boeit anderen niet altijd...  

 Maak je verslag overzichtelijk. Maak een inhoudstafel en deel je verslag in hoofdstukjes op. 

 Breng structuur en reliëf in je tekst. Gebruik titels, kleur, zet belangrijke woorden vetjes. 

Een gedetailleerde uitleg over hoe een goed reisverslag eruit ziet en welke items je erin op kunt nemen vind je 

op www.wegwijzer.be  “Reis, Schrijf & Win”. 

Dag 1: 11/07/2017 

We stegen op in Charleroi en met ons ticket konden we daar ter plaatse inchecken wat gemakkelijker bleek 

aangezien de site niet goed werkte om iedereen online in te checken. Daarom moesten we zeker 2u van te voren 

ter plaatsen zijn. Wizzair raadde ons zelfs aan om 3u van te ter plaatsen te zijn aangezien we een grote groep 

waren. We stegen op om 08.50 dus 05.50 was ons doel. We spraken daarom om 03.00 af aan onze lokalen in 

Vosselaar waar we vervoerd werden door ouders naar Charleroi. De vlucht ging vlot. Bij het inchecken 

beweerden ze even dat we bij enkele leden nog 45€ extra moesten betalen maar nadat we met de mensen van 

de infobalie hadden gepraat, lieten ze de 45€ vallen (terecht want ze beweerde dat we moesten bijbetalen omdat 

we niet online waren ingecheckt maar gratis ter plaatsen inchecken zat bij het ticket bij). We landde in Sofia om 

12:25 (1 uur tijdsverschil). Vervolgens moesten we de bus pakken naar het centrum. Terwijl de 2 fouriers de 

huurauto gingen ophalen in de luchthaven zocht de leiding hoe ze een bus moesten pakken. Ticketjes kon je uit 

de automaat halen maar die was kapot dus moesten we ze op de bus kopen. De buschauffeur kon geen woord 

engels maar uiteindelijk lukte het ons en konden we met 23 op de bus voor 1 LEV per persoon. Op de site van 

Hostel Mostel staat een vrij nauwkeurige beschrijving waar je moet afstappen en hoe je de bus moet pakken. 

Het wandelstuk was nog vrij ver (ongeveer een half uur) wat nogal zwaar was door de trekkersrugzakken en de 

hitte. Aangekomen in Hostel Mostel hebben we even gerust waarna we naar ons appartement gingen aan de 

andere kant van het kruispunt. Nadat we ons hadden geïnstalleerd, zijn we ergens een terrasje gaan doen 

gevolgd door een korte wandeling door de stad. De grote monumenten bevinden zich middenin alle huizen. Deze 

waren wel mooi maar in het algemeen waren we geen grote fan van Sofia. ’s Avonds zijn we nog iets gaan drinken 

in een café ergens in de winkelstraat en vervolgens op tijd gaan slapen want iedereen was uitgeput van de lange 

dag. 

Dag 2: 12/07/2017 

We stonden op om 8 uur om te gaan ontbijten in het hostel. Nadien ruimden we alles op en maakten onszelf 

klaar om naar het treinstation te wandelen. De wandeling duurde ongeveer een half uur. We hadden een trein 

om 11u naar Plovdiv. Op de borden van het station stonden enkel de Bulgaarse namen (in hun alfabet) waardoor 

het zeer onduidelijk was  wat we moesten doen. Gelukkig (kuch) kwam er snel een persoon ons helpen. De 

persoon was enorm opdringerig, kon zelf ook geen engels maar leidde ons uiteindelijk wel naar de juiste plaats 

om ticketjes te kopen. Hij bracht ons naar de juiste plaatsen op de trein (je krijgt een plaatsnummer maar net 

zoals in de privébussen letten de Bulgaren daar niet op en moet je gewoon ergens gaan zitten). Natuurlijk wou 

deze persoon achteraf een “kleine fooi” van 55 Lev, we hebben uiteindelijk 25 Lev gegeven. Eenmaal 

aangekomen in Plovdiv wandelden we ongeveer een dik half uur naar het hikers hostel. De stad was erg mooi en 

nadat we onszelf geïnstalleerd hadden, vertrokken we naar de stad voor een stadspel. Nadien aten we barbecue 

van het hostel. Er bleven maar groentjes aankomen en de leden vroegen zich af waar het vlees bleef. Uiteindelijk 

bleek er enkel wat worstjes en kebab (schapengehakt op een stokje) te zijn. Het was wel enorm gezellig en we 

http://www.wegwijzer.be/
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kregen regelmatig drank (Rakia, Ouzo en bier) aangeboden. ’s Avonds bleven we in het hostel en dronken daar 

nog wat.  

Dag 3: 13/07/2017 

We vertrokken rond 09.00 op een trip georganiseerd door de manager van het hostel. Eerst gingen we naar de 

Wonderful Bridges (natuurlijk gevormde bruggen). Er waren maar 2 bruggen maar deze waren wel enorm 

indrukwekkend. We hebben daar nog wat rondgehangen, gegeten en wat gedronken en vervolgens zijn we terug 

op de bus gestapt om naar het ‘Bachkovo monastry’. De bussen dropten ons aan het klooster waarna de gids 

met ons een wandeling van een uur deed naar een kerk iets verder in de bergen. Eenmaal terug bezochten we 

nog even het klooster maar er was niet veel tijd meer. Vervolgens pakten we de busjes terug naar Plovdiv. De 

fouriers begonnen aan het avondeten en de rest ging naar de stad om wat rond te hangen in de winkelstraat en 

sommige leden gingen wat shoppen. De fouriers hadden enorm veel macaroni met kaassaus gemaakt en de 

leden konden hun maag nog eens goed vullen. ’s Avonds bleven we opnieuw in het hostel. We kochten drank 

van de plaatselijke nachtwinkel. Het werd een heel gezellige avond. 

Dag 4: 14/07/2017 

Op de planning stond dat we vandaag naar Sozopol vertrokken. Ik had de gegevens van 3 campings in Sozopol 

maar was er niet in geslaagd een camping te bereiken. De nummers op de sites waren vaste telefoonnummers 

en blijkbaar gebruiken de Bulgaren deze niet meer. De manager stelde voor om toch maar even te controleren 

of we welkom waren maar na wat telefoontjes in het Bulgaars bleek dat alle campings volboekt waren. Hij stelde 

Camping Losana in Aheloy als alternatief voor en voor een (nogal dure) prijs konden de busjes ons naar daar 

rijden. Aangezien we nog onwennig waren met het openbaar vervoer van Bulgarije gingen we in op het voorstel. 

De manager gaf ons nog de gegevens van een scouts die hij de week voordien naar daar had gebracht indien we 

zouden willen controleren of de camping oké was. We besloten om ze toch niet te contacteren en gewoon naar 

Aheloy te gaan. Eenmaal aangekomen moest de leiding meekomen voor de financiële zaken terwijl de leden 

boterhammen begonnen te eten op het terras van het café. De cafébaas maakte de leden wijs dat de leiding had 

gezegd dat ze iets moesten bestellen om te drinken wat natuurlijk niet zo was. We mochten onze tenten 

opstellen op een groot grasveld maar er waren nog andere Belgische scoutsen en natuurlijk was elk plekje 

schaduw bezet. Ook de rest van de accommodatie trok op niet veel en daarom besloten we om maar 2 nachten 

op de camping te slapen in plaats van 4 wat we eerder in gedachten hadden. Na de tenten op te stellen, gingen 

we zwemmen in de zee. De kookleiding kookte voor ons (ten ongenoegen van de café/restaurant uitbater). ’s 

Avonds bleven we met onze groep op het strand zitten en dronken er wat.  

Dag 5: 15/07/2017 

We wandelden naar de dichtstbijzijnde bushalte om Nessebar te gaan bezoeken. Hiervoor moesten we een 

gevaarlijke straat volgen zonder voetpad. De bus kwam snel en kostte 2 lev per persoon. We wandelden door 

Nessebar en lieten vervolgens de leden vrij rondlopen voor 2 uur. Iedereen moest die dag zelf eten halen voor ’s 

middags. In de namiddag gingen we naar een dok aan de zee waar sommige leden zwommen. In een plaatselijk 

kraampje kochten we een basketbal en voetbal waarna we een voetbalmatch hebben gespeeld. Na 2 uur was 

iedereen doodop en gingen sommige terug naar het centrum om wat de toerist uit te hangen terwijl de rest nog 

een basketbalmatch uitvochten. ’s Avonds had de kookploeg een leuk restaurantje geboekt met een prachtig 

uitzicht. Het eten was lekker en de bediening was vriendelijk. Toen ze ontdekten dat we enkel een hoofdgerecht 

wouden, waren ze een beetje teleurgesteld. Nadien wandelden we terug naar de bushalte. Er stonden busuren 

aan de halte waaruit bleek dat we de bus hadden gemist en 1,5 uur moesten wachten op de volgende (laatste) 

bus. We gingen iets verder op een terras zitten. De uitbaadster haar ogen begonnen te fonkelen maar juist 

wanneer iedereen zat, zagen we de bus en sprintten we allemaal zo snel mogelijk naar de bushalte. De blikken 

van de omstaanders waren geniaal maar toch schaamden we onszelf een beetje en hadden we wat medelijden 

met de uitbaadster. De wandeling van de bushalte naar de camping was verschrikkelijk. Het was donker en we 

moesten opnieuw langs de gevaarlijke baan. Na wat angstzweet, kwamen we gelukkig heelhuids terug aan op de 
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camping. De jins die nog wouden konden nog mee iets komen drinken in de plaatselijke bar, fire beach. 

Klaarblijkelijk waren ze daar al aan het afsluiten maar we konden toch nog iets drinken. Het personeel was helaas 

niet al te vriendelijk. We kropen in onze tentjes en gingen slapen. 

Dag 6: 16/07/2017 

We stonden op om 08.30u om onze tentjes op te ruimen en wat te ontbijten. Wanneer iedereen klaar was, 

wandelden we weer naar de bushalte. Deze keer hadden we via google maps een andere weg gevonden die veel 

veiliger bleek te zijn. De bus kwam juist aan wanneer we aan de bushalte stonden. Aangekomen in het 

eindstation in Sunny beach, zochten we naar een bus die naar Varna reed. De eerstvolgende bus konden we niet 

nemen aangezien er geen 23 ticketjes over waren. Daarom wachtten we een uur op de volgende bus. De bus 

was in orde, maar de route bevatte veel bochten. Nadat iemand (niet van onze groep) overgaf in de bus en er 

een verschrikkelijke geur verspreidde, waren we blij dat we aankwamen in het busstation in Varna. Onze 

kookleiding was ondertussen naar Camping Laguna in goldbeach gereden om al in te checken. Daar beweerden 

ze dat ze nog nooit van ons gehoord hadden. Door een miscommunicatie had ik voor het kamp contact gehad 

met 2 campings terwijl ik dacht dat het dezelfde camping was. Nadat we belden met de persoon waarmee we 

contact hadden gehad, kregen we het juiste adres in Varna zodat de kookleiding terug kon rijden. De leiding en 

jins moesten nu nog uitzoeken hoe we aan die camping konden geraken. Eenmaal we op de juitse bus zaten, was 

het nog een heuse taak om aan de ticketjesmevrouw uit te leggen waar we moesten afstappen. Het lukte ons 

om aan de juiste bushalte af te stappen en daar spraken we af met de kookleiding die ons dan naar de camping 

kon leiden. De wandeling van de bushalte naar de camping bleek constant berg op te zijn en weegde zwaar door 

op iedereen. De camping bleek echter een bouwgrond te zijn van iemand die daar binnen twee weken op ging 

bouwen maar nu nog wat geld in het zwart wou bijverdienen. Er was 1 wc en douche in hetzelfde kamertje en er 

was leidingwater. De keuken was niet meer dan een overdekt hutje met een tafel. Toch vonden we het daar wel 

gezellig en zaten we daar bijna volledig alleen. We stelden de tenten op en de leiding informeerde bij de eigenaar 

wat er allemaal te doen was. Vlakbij bleek een communistisch monument te zijn, genaamd “The monument of 

the Bulgarian-Soviet Friendship”. De eigenaar vertelde een beetje over de geschiedenis van het monument en 

zei dat ondanks het verboden is om binnen te gaan in het monument, de blokkades voor de ingangen steeds 

worden vernield en iedereen binnen gaat. De leiding ging een kijkje nemen en er stond inderdaad een hek voor 

de ingang maar deze mistte een tralie waar volk door kroop. Binnen was het enorm groot en donker maar er 

liepen zelfs kinderen rond dus het leek vrij veilig. ’s Avonds na het eten gingen we met alle jins naar het 

monument waarna we de geschiedenis ervan vertelden. Veel jins werden zeer enthousiast toen we vertelden 

dat we naar binnen gingen gaan. Nu liep er echter geen volk meer rond. Aan het eind van een zeer lange tunnel 

zagen we 2 mensen en besloten deze toch maar met rust te laten. Na vele trappen te stijgen stonden we ineens 

op het dak van het monument met een prachtig uitzicht over de zwarte zee en Varna. ’s Avonds besloten we 

richting het strand te wandelen om daar naar een bar te gaan. Na bijna een uur te wandelen kwamen we aan 

een paar barretjes maar alles was leeg. We dronken wat in enkele bars en besloten daarna terug de lange 

wandeling bergop te doen om dan te gaan slapen. 

Dag 7: 17/07/2017 

We stonden om 9u op en aten rustig iets. Daarna wandelden we naar de bushalte en namen een bus naar het 

centrum van Varna. We wandelden naar de kust om te gaan zwemmen. Door de sterke wind was het rode vlag. 

Maar rode vlag of niet, de jins gingen zwemmen. De redder was hier helaas niet zo blij mee maar liet het toe 

zolang we niet diep gingen. ’s Middags maakten we enorm veel jins blij door iets te gaan eten in de McDonalds. 

In de namiddag wandelden we een beetje door de stad. Er waren oefeningen bezig van de Navo en aan de pier 

lagen veel indrukwekkende oorlogschepen. Door de stevige wind sloegen er golven over een muur. Dit was 

natuurlijk een uitdaging om daar even langs te gaan wandelen. De golven sloegen tegen ons en vele jins waren 

doorweekt. Iedereen vond dit natuurlijk een geweldige attractie. Tegen 18u namen we de bus terug naar de 

camping. Na het eten kon iedereen zich klaarmaken voor een avondspel. Opjargerij! De leden werden helemaal 

onderdaan de 305(!) trappen van het monument geplaatst en moesten proberen aan het monument te geraken 
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zonder gezien te worden door de leiding en kookleiding. Het was enorm leuk en uiteindelijk waren er velen toch 

aan het monument geraakt. De leiding was achteraf vooral blij dat ze iedereen hadden terug gevonden aangezien 

er onderweg wel wat raar volk rond liep. We hadden wat drank bij en bleven onder het monument zitten en 

dronken wat. De wind was wel stevig aan het monument. Nadien gingen we allemaal samen terug naar de 

camping en gingen we slapen.  

Dag 8: 18/07/2017 

Vandaag stond er een grote verrassing op de planning! We gingen karten! Een busje zou ons vlakbij de camping 

komen ophalen om 12u. Daarom sliepen we een beetje uit en aten rustig ons ontbijt. Het karten was geweldig. 

Het kostte 28 LEV per persoon + 1 LEV voor de muts. De race bestond uit een kwalificatie en een 10 min race. 

Alles was dik in orde! Nadien zette de karting ons af aan de bushalte waar we aten en nadien de bus pakten naar 

het centrum. We gingen terug naar het strand. Het was nog steeds rode vlag maar de golven waren veel minder 

hoog. Het weer was echter minder goed vandaag. Het begon zelfs wat te regenen. We gingen ergens nog iets 

drinken en namen nadien de bus terug naar de camping. Na het eten, lieten we de leden even douchen. De 

eigenaar van de grond had 2 buitendouches met koud water geïnstalleerd. Omdat het op de camping stil moest 

zijn vanaf 22u, verplaatsten we ons opnieuw naar het monument. Ditmaal gingen we ergens op de trappen zitten 

om beter beschermd te zijn van de wind. We speelden Black box en dronken gezellig wat.  

Dag 9: 19/07/2017 

Vandaag was een hoogtepunt van het kamp! Om 11u begon er een gratis tour door de stad. Daarom stonden we 

op tijd op en namen de bus naar het toeristisch centrum waar de rondleiding startte. De rondleiding duurde 2u 

en de jins waren niet heel enthousiast. Ze waren wel blij toen ze hoorden dat dit niet de zotte activiteit was waar 

de leiding al dagen over sprak. Na de rondleiding wandelden we opnieuw naar de pier waar we ons herenigden 

met de kookleiding die eten mee had. We aten wat en nadien wandelden we verder op de pier richting onze 

verrassingsactiviteit. Niemand kon raden wat we gingen doen. De verrassing was een bootvaart op een 

PIRATENBOOT. De boot was prachtig en we vertrokken met 6 boten tegelijk. Onze groep zat op 1 boot samen 

met nog andere mensen. Eenmaal verder op zee gingen de boten naast elkaar varen en konden we met 

waterkanonnen vechten tegen elkaar. Het was echt geweldig. Na een half uur vechten, was iedereen doorweekt. 

Na het gevecht, vaarden we verder en kregen we bier en frisdrank terwijl er leuke muziek door de boxen speelde. 

We kregen ook eten (een vis, komkommers met zout en een brood). Een andere boot had een technisch 

probleem waardoor we onze boot aan hun boot bonden en verder vaarden. Na het eten moest een jin en een 

leiding meekomen met de animatie. Ze moesten zich verkleden als piraten en op het dek lopen en van iedereen 

iets stelen en in een zak steken. Nadien werd er telkens iets uit de zak gehaald en de eigenaar moest naar voor 

komen en ofwel dansen met de bevallige piratenvrouw (of met de mannelijke leiding in een piratenkleedje) ofwel 

een liedje zingen. Nadien kregen we nog een fles rum. De bootvaart zou 3u duren maar liep uit omdat de andere 

boot nog gemaakt moest worden. Eenmaal deze gemaakt was konden we terug varen. De animatie vroeg ons of 

we gratis nog een gevecht wouden aangaan met een andere boot aangezien ze te weinig volk hadden. Iedereen 

die niet nat wouden worden, kon naar boven gaan en de echte piraten vochten opnieuw tegen een andere boot. 

We besloten dat wij de echte winnaars waren. Dit alles kostte 30 LEV per persoon (we mochten 1 persoon gratis 

meenemen omdat we met zoveel waren) inclusief drank en eten. Dit was echt de moeite! Het eten was niet 

slecht maar ook niet veel. Daarom zochten we nog iets om te eten. Dit werd een subway. We namen de bus 

terug naar de camping. Ondertussen was er een Waalse scouts aangekomen. De volgende dag zou er nog een 

Vlaamse scouts komen. Dit was wel te veel voor zo’n kleine camping en de jins wouden toch eens uitgaan, wat 

moeilijk ging op deze camping. Daarom hadden we eerder deze week besloten om de 20ste al te vertrekken naar 

camping Laguna die ondertussen bevestigd hadden dat we toch konden komen. We gingen opnieuw naar de 

trappen aan het monument en dronken wat. Nadien gingen we weer slapen.  
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Dag 10: 20/07/2017 

We pakten in ’s ochtends onze tenten in, aten en gingen naar de bushalte. Ditmaal moesten we weg van Varna 

centrum dus moesten we aan de andere kant van de weg staan. De busrit kostte 3 LEV ipv. 1 LEV. Na 20 min zette 

de bus ons af aan goldbeach en we wouden verder wandelen naar de camping. Goldbeach bleek echter enorm 

lang te zijn. We stonden helemaal aan het begin van goldbeach en Laguna camping lag helemaal aan het einde. 

We probeerden daarom opnieuw een bus te pakken maar vonden nergens de bussen die tot aan de camping 

reden. Een buschauffeur zei echter dat hij ons kon afzetten op een plaats waar de juiste bus voorbij reedt. Dit 

kostte 1 LEV per persoon en de buschauffeur zette ons 200m verder af en wees naar waar we moesten wandelen. 

Ondanks de dure rit vonden we wel een bushalte. De juiste bus stond er niet tussen maar we zagen de bus in de 

andere richting langs deze bushalte rijden dus dachten dat we wel juist stonden. Na een uur wachten, zochten 

we naar een andere oplossing. De camping was nog 3 km en dit was moeilijk doenbaar met al onze bagage. Juist 

wanneer we wouden beginnen wandelen kwam de bus er dan toch aan. We stapten deze keer bij de juiste 

bushalte af en wandelden naar onze plaats op de camping waar de kookleiding al stond te wachten. We aten 

wat, stelden de tenten op en deden onze zwembroeken en bikini’s aan om naar het strand te gaan. Er was een 

gedeelte met zetels en parasols waarvoor je moest betalen, een heel klein stuk gratis en dan begon er al een 

naaktstrand. Gelukkig was het naakstrand tot om de hoek waar de all-in hotels begonnen. Het strandgedeelte 

waar wij gingen liggen was zo goed als leeg. Logisch aangezien je hier eerst over veel rotsen en algen moest 

klauteren om dan in het heldere water te komen. We ontspanden heel de namiddag op het strand. ’s Avonds 

had het restaurant een visavond georganiseerd. We konden kiezen tussen: sprot, ansjovis of mosselen. We 

hoorden dat ze een pizza avond hadden georganiseerd voor een andere scouts (die we kenden) die er enkele 

dagen daarvoor waren geweest en we hadden geen klachten van hun gehoord.  Het eten trok echter op niets. 

De mosselen zaten vol zand, alles was koud, er zat een haar in de vis en niets was lekker. Normaal kostte het 

eten + een drankje 4€ per persoon maar na een lange discussie met het personeel omdat we een korting wouden 

aangezien de helft van de jins hun bord zelfs niet hadden aangeraakt, moesten we ineens enkel onze drankjes 

betalen, wat neer kwam op 1€ per persoon. Nadien gingen we nog wat voordrinken aan onze tenten en maakten 

we ons klaar om echt uit te gaan. Na een half uur wandelen, kwamen we aan een McDonalds waar iedereen nog 

iets wou eten. Dan dronken we iets in een Duitse bar. Na wat verder te wandelen kwamen we in het centrum 

van de feestgelegenheden waar we iets dronken op een bar boven een zwembad. We kregen veel aandacht toen 

3 vrouwelijke jins ineens gingen zwemmen in het water. Nadien gingen we naar een echte discotheek. Het bleek 

ene Duitse discotheek te zijn. Het was een leuke en grappige avond. We sloten de bar af en wandelden helemaal 

terug naar de camping. Op het strand zagen we de zon al opkomen.  

Dag 11: 21/07/2017 

Het werd al vroeg warm in de tent. Iedereen had hun matje buiten gelegd om nog wat verder te slapen. Dit was 

de laatste dag aan de kust dus besloten om er nog een zon-zee-strand dagje van te maken. De jins die wouden, 

mochten met hun eigen geld een activiteit gaan doen (in een opblaasbare zetel achter een boot hangen). Het 

werd een luie dag. ’s Avonds aten we weer wat en kon iedereen gaan douchen. Nadien dronken we nog wat en 

gingen weer uit. Deze keer dronken we ergens anders nog een cocktail waarna we terug naar de gekende 

discotheek gingen. Omdat we de volgende dag vroeg moesten vertrekken, maakten we het deze keer minder 

laat.  

Dag 12: 22/07/2017 

Vandaag moesten we in Veliko-Tarnovo zien te geraken. We stonden om 8u op en pakten onze tentjes in en aten 

wat. We wandelden naar de bushalte waar we weer lang moesten wachten op de bus. We stapten af in Varna 

centrum waar we nog eens onnodige bussen hebben moeten pakken naar het busstation aangezien de 

buschauffeurs altijd naar het busstation zouden rijden maar eenmaal je betaald hebt, ineens zeggen dat we nog 

moeten overstappen. Eenmaal aangekomen aan het busstation, duurde het lang tot we een plaats hadden 

gevonden om ticketjes te kopen. De bus kostte 18LEV per persoon. We moesten wel nog 2 uur wachten. De 
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leiding ging op zoek naar iets om te eten. De busrit was zeer aangenaam. We stapten af aan yug Busstation in 

Veliko-Tarnovo en volgden google maps naar Hostel Mostel. Eenmaal aangekomen aan het hostel, installeerden 

we onszelf. ’s Avonds kregen we een lichte maaltijd (linzensoep). We wandelden naar een plein waar we ene 

goed zicht hadden op het kasteel waar er een prachtige lichtshow te zien was. We dronken de drank op die we 

nog hadden en gingen slapen.   

Dag 13: 23/07/2017 

We stonden op om 8u voor het ontbijt van het hostel. Nadat iedereen goed had gegeten, gingen we naar een 

betonnen basketbalveldje dat vol stond met onkruid. Daar speelden we een cool spel. Na het spel was het al 14u 

dus gingen we terug naar het hostel waar de kookleiding lekker middageten had klaargemaakt. In de namiddag 

kon iedereen douchen en zich mooi maken (met zo een grote groep duurt dat enorm lang). Wanneer iedereen 

klaar was, gingen we naar het centrum waar we de leden voor een uur vrij lieten om cadeautjes voor thuis te 

kunnen kopen. Nadien wandelden we naar een restaurant waar we hadden gereserveerd. Het eten was super 

lekker en goedkoop. Na het eten gingen we nog naar een bar waar we wat dronken. Nadien gingen we terug 

naar het hostel en gingen we slapen.  

Dag 14: 24/07/2017 

Vandaag moesten we in Sofia zien te geraken. De kookleiding had gisteren al ticketjes gekocht. De bus vertrok 

om 14 uur dus we hadden tijd genoeg om ons klaar te maken. We wandelden rustig terug naar het busstation en 

wachtten op onze bus. De busrit was aangenaam (zelfs met een rare film). We stapten af aan de luchthaven. De 

kookleiding bestelde gigantische pizza’s dei geleverd zouden worden aan de luchthaven. En verrassend genoeg 

lukte dit allemaal. We konden zelfs met de kaart betalen. Rond 22u installeerden we onszelf in de vertrekhal van 

de luchthaven. Ons vliegtuig steeg op om 07.15 dus we moesten de hele nacht wachten. Om 05.15 konden we 

onszelf inchecken. We vlogen terug naar Charleroi waar we landden om 09.05. Eén van de leden was ziek 

geworden na het landen en moest enkele keren overgeven. Gelukkig kon hij het even inhouden bij de 

pascontrole. Nadat iedereen hun bagage had, kochten de leiding ticketjes voor met de bus naar Brussel-Zuid te 

gaan. Achteraf gezien was dit enorm duur (€17 per persoon) en hadden we beter een bus naar Charleroi station 

gepakt. Onze zieke jin gaf juist over toen we van de bus stapte. In Brussel zuid kochten we go-passen en namen 

de rechtstreekse bus terug naar Turnhout. Rond 13u kwamen we terug aan in Turnhout waar een medeleider zo 

vriendelijk was om frietjes te gaan halen bij de frituur. De ouders kwamen de leden om 14u ophalen. Iedereen 

nam afscheid, vooral van 1 lid dat een uitwisselingstudente was van Brazilië en na het kamp ging terugkeren naar 

huis. En dit was het einde van ons buitenlands kamp naar Bulgarije! 
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