Op kamp in…

Noorwegen

Landenfiche 2022

Portret
Noorwegen, het land van de Vikings, heeft heel wat te bieden. De vele berglandschappen, de uitgestrekte fjorden,
de prachtige gletsjers, het Noorderlicht, enz. zorgen ervoor dat Noorwegen één van de mooiste landen ter wereld is
om te bezoeken. De natuur is zo indrukwekkend dat je hier echt tot rust komt. Het geheel is dus ideaal om in te
wandelen. Met 19.000km bewegwijzerde paden is Noorwegen een waar Walhalla voor bergwandelaars. In
Noorwegen is het mogelijk om wild te kamperen waardoor het contact met de (echte) natuur alleen maar groter
wordt.
Wie vanuit onze streken de weg naar het Noorden kiest, treft een andere wereld aan. Lange dagen in de zomer,
enorm uitgestrekte natuurgebieden, ruimte op de wegen en ook een ander levensritme want Noren zijn
buitenliefhebbers en rustzoekers. Soms zoeken ze elkaar op, maar vaak zoeken ze liever een baai tussen de rotsen,
een privéstrandje of bergtop. Het “alleen-op-de-wereld-gevoel” is op veel plaatsen te bereiken: bergtoppen en
onbewoonde eilanden in overvloed. Weer of geen weer, de Noren trekken eropuit. Belemmeringen zijn er niet echt.
Als de natuur maar wordt ervaren: varen, lopend, fietsend, skiënd. De meeste Noren nemen volop deel aan het
moderne leven, maar de band met de natuur en het primitieve maakt nog altijd een wezenlijk del uit van het
Scandinavisch gevoel.
Op culinair gebied is Noorwegen ook een topland. Visliefhebbers moeten zeker eens genieten van een visschotel
met Noorse zalm. Maar ook vleesliefhebber zullen hier zeker aan hun trekken komen. Noorwegen staat namelijk
internationaal bekend om zijn rood vlees. Van honger zullen jullie hier dus niet omkomen.
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Infobronnen
Web
www.visitnorway.com : site van de toeristische dienst van Noorwegen
www.fjordnorway.com: de prachtige wereld van fjorden en gletsjers
www.norge.no: Noorse overheidsdiensten
www.yr.no gedetailleerd weersvoorspelling per locatie en tijd.
www.naf.no & www.vegvesen.no: verkeersinformatie Noorwegen
en.visitsvalbard.com/: de toeristische dienst van Spitsbergen
www.visitoslo.com: toeristische website Oslo
www.visitbergen.com/: toeristische website Bergen
www.wegwijzer.be/ Reisinformatiecentrum
www.buitenlandskamp.be/ Informatie campings/kampplaatsen

Reisgidsen
Het aanbod is ontzettend groot, iedere grote uitgever heeft één of meerdere gidsen over Noorwegen. Zowel
stadsgidsen, reisgidsen met hoofdzakelijk algemene info als met praktische info (o.a. transport, restauranttips,
evenementen, logiesinfo..). Een voorproefje:
Nederlandstalig: Trotter, Lannoo’s Reisgids, Capitool Marco Polo, ANWB Goud, Elmar Actief, Nelies Gids Groene
gids
Engelstalig: Lonely Planet, Rough guides, Bradt,
Franstalig: Le guide du Routard, Petit Futé
Wandel- & fietsgids: Explorer, Landranger, Bergtochten in Noorwegen, Wandelgids Noorwegen, Norwegen per Rad,
Mountain Bike Touren: Wildes Norwegen,

Kaarten
Als overzichtskaart is ADAC Noorwegen (1:750.000), Freytag and Berndt Noorwegen (1/600.000) en Michelin
Noorwegen schaal 1/1.250.000n nummer 752 een goede keuze.
Meer detailinformatie vind je op de deelkaarten van Michelin, B&B, Kartforlaget, Stantens Kartverk

AL DEZE REISGIDSEN EN KAARTEN (EN VEEL MEER) VIND JE IN DE WEGWIJZER REISBIB IN BRUGGE
Wist je trouwens… dat leden van Wegwijzer 10% korting krijgen voor reisgidsen en kaarten bij de reisboekhandels Atlas
& Zanzibar?

Klimaat
Opgelet dit zijn de gemiddelde maximum en minimumtemperatuur. Het warmste moment van de dag kan nog een
stuk hoger liggen.
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Aantal regendagen

Formaliteiten


Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID hebben. Verkrijgbaar bij de
gemeentediensten van je woonplaats.



Vraag nog eens na bij je koepel welke documenten nodig zijn.



Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen. (Dit is een klein medisch dossier, waarin nuttige
informatie staat zoals bloedgroep, inentingen of allergieën. De informatie die op de medische fiche staat, kan op
crisismomenten van belang zijn.)



Zorg ervoor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten



Europese Ziekteverzekeringskaart



Neem van elke minderjarige deelnemer een ‘ouderlijke toestemming’ mee. Dat is een document in meerdere talen
dat getekend wordt door de ouders en het gemeentebestuur (dienst burgerzaken)



ISIC (International Student Identity Card) is een wereldwijd erkende studenten ID-kaart voor universiteits- en
hogeschoolstudenten. Met je ISIC geniet je als student van zowat 40.000 kortingen op verschillende producten en
services in eigen land en het buitenland. Je kan ze online bestellen www.isic.be of spring een lokaal Connections
of Airstop kantoor binnen.



Ambassades: diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/

Reisbudget
De Noorse munteenheid is de Krone. Eén Krone is honderd øre. Wisselkoers: 1 EUR = 10,01 NOK (koers op 6 mei
2022)
Voor de meest recente wisselkoersen verwijzen wij door naar www.xe.com
Noorwegen is duur, niets aan te doen. Vooral frisdrank en alcoholische drank slaan een gat in je budget. Eten en
drinken algemeen zijn tot 50 % duurder dan in België. Wees dus voorzienig en neem wat voedsel en drank mee
vanuit België als dit gaat.
Vergeet zeker je studentenkaart of lerarenkaart niet!!! In sommige plaatsen krijg je korting.

Enkele richtprijzen:


Goedkope warme maaltijd: tussen 150 en 200 NOK = 15 tot 20 EUR



Cola op café: 28.32 NOK = 2.98 EUR



Bier: 80 NOK = 8.36 EUR



Brood: 26,55 NOK = 2.77 EUR
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Kilo rijst: 25,41 NOK = 2.65 EUR



Richtprijs camping: 250 NOK = 25 EUR

Voor een uitgebreid en actueel overzicht kijk je best op volgende websites:
www.numbeo.com / www.pintprice.com (vgl. bierprijzen)

Transport naar Noorwegen
Er is een belangrijk aardrijkskundig gegeven dat makkelijk over het hoofd wordt gezien, maar dat toch belangrijk is:
de afstand van Oslo naar de Noorkaap is net zo groot als die van Oslo naar de Middellandse Zee. De afstanden zijn
dus enorm. Als je Noorwegen bezoekt, kun je best van tevoren bepalen welk deel je wilt bezichtigen. Wil je niet
alleen Bergen en de streek van de fjorden bezoeken, maar ook de middernachtzon in al haar glorie zien, neem dan
het vliegtuig.

Auto
Om naar Noorwegen te reizen zijn er verschillende mogelijke routes, waarvan de keuze afhangt van de streek die je
wil bezoeken:
Blijf je (grosso modo) onder de lijn Oslo-Bergen, neem je best de ferry vanuit Noord-Denemarken naar ZuidNoorwegen. Hier zijn er verschillende mogelijkheden (Color Line, Fjord Line, Stena Line, zie hiervoor
www.visitnorway.com ). In het hoogseizoen is het wel nodig om te reserveren.
Ga je naar de fjorden boven Bergen of naar Oost-Noorwegen, dan reis je best via Denemarken en Zweden. D.w.z.
ofwel de ferry Puttgarden-Rødby + de Øresundbrug, ofwel 2 ferry’s Puttgarden-Rødby + Helsingør-Helsinborg.
Beide opties kosten ongeveer evenveel en duren even lang. De 2de ferry compenseert nl. de 70 km langere afstand
via de brug.
Wil je naar het Hoge Noorden (en zo snel mogelijk), dan neem je vanaf Göteborg de weg 45 die loopt tot in
Karesuando aan de Finse grens. Ook voor de Lofoten kun je deze weg nemen om dan ergens naar keuze af te slaan
richting de E6 in Noorwegen, of anders de E6 via Oslo en Trondheim.
Ideaal is om 2 verschillende routes te nemen voor de heen- en de terugreis (als je veel tijd hebt!).
Nog een handige link:
www.viamichelin.com: routeplanner & berekening kost brandstof, tolwegen,…
www.anwb.nl/

Boot
Noorwegen kan je ook binnenvaren. We geven een overzicht van de ferry maatschappijen en hun verbindingen:
hollandnorwaylines.com: Verbinding tussen Eemshaven (Nederland) en Kristiansand (Noorwegen)
www.fjordline.no : Verbinding tussen Zuid-Noorwegen en Denemarken.
www.stenaline.nl: Verbinding tussen Frederikshaven en Oslo.
www.colorline.com: Verbinding tussen verschillende lijnen: Denemarken/Duitsland en Noorwegen/Zweden
www.dfdsseaways.com : Verbinding tussen Kopenhagen en Oslo.

Bus
Met Flixbus kan je naar Oslo, reken op een 25-tal uren reis en een prijs rond 70 €
Check www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen voor een volledig overzicht van alle
busverbindingen.
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Trein
www.b-europe.com : Met de trein naar Noorwegen is een dure en tijdrovende aangelegenheid. Vanuit België neem
je best de trein naar Keulen. Van hieruit vertrekken er verschillende treinen naar Oslo waarbij je meestal 3 tot 5 keer
moet overstappen. Voor meer informatie: www.seat61.com/Norway.htm#.U2d9-Pl_tJs

Vliegtuig
www.brussels-airlines.com: Verbinding tussen Brussel en Oslo. Deze vlucht duurt 1u50 min.
www.flysas.com/en/be/ SAS: Brussel – Oslo
https://www.ryanair.com/be/nl: Eindhoven - London Stansted kun je vliegen naar Oslo.

Transport in Noorwegen
Auto
Noorwegen beschikt over een ruim wegennet. De brandstofprijzen zijn meestal 20 tot 30 eurocent duurder dan bij
ons. Bekijk wel goed waar de tankstations zijn, soms kan je 100km rijden zonder er één tegen te komen. Op de site
www.vegvesen.no vind je meer informatie, alsook een handige routeplanner. Overzicht van actuele prijzen tolgeld &
mogelijkheid om online tol te betalen: www.autopass.no.
Er gelden in Noorwegen zeer strikte verkeersregels. Rijden onder invloed of te snel rijden wordt zeer zwaar beboet,
of zelfs bestraft met een gevangenisstraf. Ook wordt er altijd, zelfs overdag, rondgereden met (gedimde) lichten.
Nog een handige link:
www.vab.be: klik op Reizen voor toltarieven en brandstofprijzen

Liften
Liften is mogelijk in Noorwegen maar het komt niet veel voor. De mensen zijn het niet gewoon waardoor je soms
lang kan wachten op een lift. Maar de inwoners van Noorwegen zijn gastvrije, vriendelijke mensen, eens je hun
vertrouwen wint zijn ze heel behulpzaam. Meer info? Deze websites helpen je alvast verder de lift van je leven te
nemen:
www.hitchwiki.org
www.hitchlog.com

Trein
www.vy.no: De nationale spoorwegmaatschappij. Noorse treinen zijn comfortabel en goed verwarmd. De rugleuning
van de stoelen kan voor de nacht worden versteld. Couchettes zijn niet overdreven duur en bieden alle comfort. In
de zomer moet je bijna verplicht reserveren: 90% van de plaatsen zijn uitsluitend via reservatie beschikbaar. Je haalt
best een overzicht van de dienstregeling in het station. De informatie is erg volledig en beslaat het hele land.
Vergeet zeker je studentenkaart niet want studenten genieten van 25% korting.

Bus
www.nor-way.no: De nationale busmaatschappij van Noorwegen, beschikt over een uitgebreid busnet van
Kristiansand tot Trondheim. Vanaf Fauske neemt deze maatschappij de taak van de trein over, via Narvik en Alta
naar de Noordkaap. Voorbij Fauske en Bodø rijden geen treinen meer. In het zuiden van het land rijden vrij veel
bussen, ook tussen steden waar geen treinen stoppen. Op de drukste lijnen rijden ook een groot aantal
privébusmaatschappijen: dat drukt de prijzen. Doorgaans is er een busmaatschappij per geografische zone.
Sommige zijn bijzonder handig om weinig bezochte delen van Noorwegen te ontdekken. Timekspressen
bijvoorbeeld rijdt van Kristiansand naar Alesund via Molde www.vybuss.no; Boreal Transport Norway bedient
meerdere steden in Noorwegen. Opgelet! In het weekend geldt doorgaans een beperkte dienstregeling.:
www.boreal.no/
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Vliegtuig
Indien u vanuit Oslo naar het hoge noorden moet, dan gaat dit zeker en vast ook per vliegtuig, SAS voert op
regelmatige basis binnenlandse vluchten uit naar verschillende Noorse bestemmingen. Ontdek welke deze zijn op:
www.flysas.com/en/be/
Ook tussen de havensteden zoals Tromso en Alta zijn er op regelmatige basis vliegverbindingen. Deze worden
uitgevoerd door de Noorse maatschappij Wideroe www.wideroe.no/en . Vervolgens heb je nog de low
costmaatschappij Norwegian Air Shuttle www.norwegian.com die soms voordelige tarieven biedt voor haar
binnenlandse vluchten. Zulke binnenlandse vluchten zijn vaak de beste optie omdat je er soms veel te lang over
doet met de auto of bus.

Logies
Jeugdherbergen
Een bed in een slaapzaal kost, afhankelijk van de stad, tussen de 100 en 300 NOK. De grootste keten van
jeugdherbergen in Noorwegen is:
www.hihostels.no
Opgelet !!! Na 15 augustus sluiten de meeste campings en jeugdherbergen. Hou hier zeker rekening mee.

Kamperen
Campings (in Noorwegen zijn er een 800 tal) zijn minder duur dan jeugdherbergen en beschikken bijna allemaal
over een gemeenschappelijke keuken met kookplaten, wasmachine,… Meestal is alles proper. De douches zijn veelal
niet inbegrepen in de prijs. Hou er rekening mee dat de campings normaal slechts open zijn van juni tot half
augustus.
www.speiding.no : Site van de Noorse scouts met links naar verschillende van hun campsites.
www.camping.no : Een Noorse portaalsite rond kamperen, met veel adressen van campings.
www.nafcamp.no/

Wildkamperen
In Noorwegen geldt het zogenaamde “allemansretten”: allemansrecht. Dit is niet zozeer een wet maar meer een
eeuwenoud recht waarmee je maximaal van de prachtige natuur kunt genieten.
In de praktijk houdt het allemansrecht in Noorwegen het volgende in:
Men is vrij om te gaan en te staan in de natuur (“niet omheind land”) zowel te voet als op ski’s en men kan overal
picknicken.
‘Land met een omheining’ is privé-eigendom (akkers, weiland, grasland, tuinen, bouwplaatsen en
industriegebieden). Uitz: Men heeft wél toegang tot akkers en weilanden van 15 oktober tot 30 april als de grond is
bevroren of bedekt is met sneeuw.
Men mag dus voor een overnachting overal in de vrije natuur, zoals bossen en bergen. Verder moet u minstens 150
meter afstand houden van het dichtstbijzijnde huis of hut. Als u meer dan twee dagen op de zelfde plaats wilt
blijven, moet u toestemming vragen aan de eigenaar van het land. Dat geldt niet voor berggebieden en erg
afgelegen gebieden.
Het is verboden te kamperen op het strand en in sommige natuurreservaten. Voor meer info omtrent wildkamperen:
www.wegwijzer.be/dossier/wildkamperen-in-europa
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Groepsaccommodatie
Op de website van Wegwijzer vind je, per land, een uitgebreid aanbod aan leuke kampplaatsen toegankelijk voor
jeugdbewegingen: www.buitenlandskamp.be

Voorbeeld:
https://speiding.no/om-oss/vare-eiendommer/sjosproyt-pa-havbraatt: schip van Noorse Scouts met
overnachtingsmogelijkheid voor 11 personen

Toppers
Steden zijn er eigenlijk niet heel veel in Noorwegen. Echter de steden die in Noorwegen te vinden zijn, zijn heel
interessant. Maar vergeet vooral de talloze plaatsen niet die dan wel geen stad zijn maar wel de moeite waard om te
bezoeken! Wat is er eigenlijk geen bezienswaardigheid in Noorwegen ?
Noorwegen heeft de grootste gebieden met natuurschoon in Europa. Het bekendst is de door fjorden ingesneden
westkust met de vele eilanden. In de fjorden monden de rivieren vaak in watervallen uit. Interessante steden in het
fjordengebied zijn Trondheim (o.m. de in oorsprong 11de-eeuwse dom) met in de omgeving het 18de-eeuwse
mijnbouwstadje Røros, Bergen, Stavanger en Flekkefjord met het schilderachtige Hollenderbyen (Hollandersstad).
Aan de zuidoostkust: Kristiansand, Risør, Oslo, met in de omgeving het oude mijnbouwstadje Kongsberg (drie
watervallen, twee musea); en verder nog Fredrikstad bij de Zweedse grens.
In het binnenland van Zuid-Noorwegen met zijn vele meren, ligt het berggebied Joyunheim (tot ruim 2400 m hoog),
in het noordoosten begrensd door Gudbrandsdal met vele boerderijen uit de 16de en 17de eeuw. Het
kenmerkendste hooggebergtetype van Noorwegen is echter de fjell (hoogvlakte), bijv. de Dovrefjell waar men 's
zomers kan skiën. Noorwegen telt vele gletsjers, o.a. de Jostedalsgletsjer, de grootste van Europa. Voss is centrum
van een gebied met eeuwenoude dorpen. In Zuid-Noorwegen vindt men de meeste stavkirken, middeleeuwse
kerkjes met een zeer typische bouw. Zeer interessant is Finnmark, Noorwegens noordelijkste provincie, het land van
Lappen, rendieren en middernachtzon. Vanuit Tromso kan men per boot Svalbard (Spitsbergen) bezoeken. O.a. in
de omgeving van Alta vindt men rotstekeningen en opgravingen van nederzettingen uit de steentijd. Karasjok is een
typisch Lappendorp. Naar het zuiden ligt Rana (Lappenmuseum) met in de omgeving gletsjergebieden en de
kristalgrot Grønli met een onderaardse waterval.
In juli 2005 plaatste de VN-organisatie voor cultuur, Unesco, twee Noorse fjorden op de lijst van werelderfgoederen.
Het ging om de Geiranger- en Naeroy-fjorden.
Oslo is de hoofdstad van Noorwegen en ook zeker een bezoek waard. De belangrijkste bezienswaardigheid van Oslo
is zonder twijfel Akershus Festning. Dit is een middeleeuwse vesting. In 1299 is de bouw van dit kasteel voltooid
onder Koning Hakon V. Het fort stond bekend als een zeer goed beveiligd en sterk fort, dat nauwelijks veroverd kon
worden. In de 17e eeuw werd het kasteel omgevormd in de stijl van de renaissance. Er is vandaag de dag ook een
verzetsmuseum te vinden in de vesting. In Oslo vinden in de zomermaanden drie grote festivals plaats: Norwegian
Wood, Oslo Live Festival en Øya Festival. Daarnaast worden er ook nog allerlei kleinere festivals georganiseerd in de
Noorse hoofdstad. Lees verder ook de Oslo pagina op Landenweb
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Actief
Fietsen
Voor fietsers is Noorwegen een bijzonder land. De natuur, de rust, de vlakke wegen, … maken er een aangenaam
avontuur van. Deze sites zetten je alvast op het goede pad:
www.cyclingnorway.no
www.wereldfietser.nl

Wandelen
Noorwegen is echt een paradijs voor wandelaars. Door de prachtige combinatie van flora en fauna laten de
wandelingen steeds een blijvende indruk na. Als men lid wordt van DNT ( Den Norske Turistforening) kan men
gebruik maken van de vele berghutten langs de meer dan 19.000km bewegwijzerde paden. Voor meer info:
www.turistforeningen.no
Raadpleeg ook de website van traildino: www.traildino.com. De website van Hiking Advisor geeft ook up to date
hiking informatie: www.hikingadvisor.be
Raadpleeg ook zeker de website van wikiloc: www.wikiloc.com. Deze website toont ook verschillende wandel – en
fietsroutes.

Watersport
In Noorwegen kunnen watersporters hun hart ophalen, het is eigenlijk een groot waterland. Ontelbare meren,
rivieren en vijvers maakt dit land perfect voor verschillende wateractiviteiten. Noorwegen heeft indrukwekkende
tradities omtrent zeilen en windsurfen. Wateractiviteiten als raften, kanoën en kajakken worden steeds populairder.
Je kan ook een verkwikkende duik nemen op veel plaatsen.

Weetjes
Sigaretten zijn enorm duur in Noorwegen. Fervente rokers nemen beter hun voorraad mee. Ook de taksen op
alcohol zijn zéér hoog.
Probeer zeker eens een visschotel met Noorse zalm. Andere visgerechten zijn ook populair bij de Noorse bevolking.
Naar Noorwegen kom je niet voor de cultuur. Bezoek snel de grootsteden en duik zo rap mogelijk de wijde natuur
in. Hier zie je pas het echte Noorwegen!!!
In Noorwegen is de aanschaf van sterke drank en wijn alleen mogelijk in staatswinkels, de zogeheten Vinmonopolet.
Sinds een jaar of twintig geleden is bier wel gewoon in de supermarkt te krijgen. Vanwege de beruchte prijzen,
reizen veel Noren naar Denemarken of Zweden voor hun drank-inkopen.
Omdat Noorwegen heel wat noorderlijker ligt dan België kan je je verwachten aan lage temperaturen. In de zomer
kan het 30 °C worden, net zoals het in de winter -30 °C kan worden. Vanaf april, mei stijgen de temperaturen
overdag en ’s nachts boven het vriespunt. Vanaf eind oktober, begin november kan het terug beginnen vriezen.
Vanwege de koude is het goed mogelijk dat bepaalde berghutten tijdens de wintermaanden niet open zijn. Je goed
informeren is de boodschap.
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Minderjarigen (-18) mogen geen alcohol kopen, noch benuttigen. Wanneer het alcoholpercentage hoger is dan 22%
mag je het pas kopen en drinken vanaf 20 jaar. www.iard.org/
S ’zomers zijn de nachten erg kort. Bovendien hebben de meeste huisjes geen luiken. Of je nu slaapt in een kamer
of in een tent, je hebt altijd last van het licht. Handig om bij je te hebben: een slaapmaskertje dat je soms in een
vliegtuig krijgt. Koop dit best vooraleer je naar Noorwegen gaat, want daar vind je die nergens. Best neem je ook
oordopjes mee als je gaat kamperen. De Alomtegenwoordige zee trekt lawaaierige vogels aan en in het bergen is
het gebulder van de watervallen soms oorverdovend.
Op zee en in de Fjorden mag je zonder vergunning vissen (als je die vis achteraf niet verkoopt). Voor het vissen op
rivieren en meren heb je wel een vergunning nodig, die je bij de postkantoren kan aanvragen.
Op de site www.campingaz.com vind je de verschillende plaatsen in Noorwegen terug waar ze gas verkopen.
www.omniglot.com/language/phrases/langs.htm: Hier kan je enkele basiszinnen in het Noors leren.
Op de volgende site kan je de verschillende ziekenhuizen in Noorwegen raadplegen. Dit kan altijd van pas komen
mocht er tijdens het kamp iets gebeuren.
http://www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/168/noorwegen.html

Een handige tip is om de app “point-it: Traveller’s language kit” op je smartphone te zetten. Met deze app kan je
verschillende voorwerpen tonen. Dit kan handig zijn als je het woord niet weet in de taal van het land. Je toont
gewoon wat je bedoelt. Je kan er ook een boekje van kopen. Zo hoef je geen dure gsm mee te doen op kamp.
http://www.use-it.travel/: Dit zijn stadskaarten voor jongeren die door jonge locals gemaakt zijn. Ze hebben één
voor Oslo gemaakt. Deze kaarten kan je gratis verkrijgen bij Wegwijzer of in de use-it store in Brussel

Notities
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Landenfiche NOORWEGEN
© Copyright Wegwijzer Reisinfo

10/11

Buitenlands kamp? Vraag Wegwijzer on tour!
Bij de voorbereiding van een buitenlands kamp komt heel wat
kijken. Welke bestemming kiezen we? Hoeveel geld moet je
inzamelen? Ga je vliegen of met de bus? Of is een minibusje
toch goedkoper? En hoe en waar gaan we overnachten?
Als je alles zelf wilt doen, is dat vaak het goedkoopst, maar
dan kan je best wat ondersteuning gebruiken. De
medewerkers van Wegwijzer komen daarom graag naar je toe
(in je eigen lokaal of bij je thuis) met 2 unieke workshops
voor de leiding en/of leden. We verwachten dat er minstens 4
mensen aanwezig zijn.
Een workshop duurt minstens 2 uur en kost 25 euro.

Workshop “Eerste Hulp bij Buitenlands Kamp”
Bij het begin van je voorbereidingen komen we bij jullie langs met een workshop "Eerste hulp bij Buitenlands kamp". Als je
nog geen concrete plannen hebt, zetten we je hiermee graag op weg naar een geschikte bestemming.

Programma:
 Inspiratie: concrete voorbeelden van andere groepen die op buitenlands kamp gingen
 Planning en keuzes: hoe pak je de voorbereiding aan en welke keuzes moet je maken qua kostprijs, reisdoel, transport, overnachting, mobiliteit,
samenwerkingen
 Het financiële plaatje: hoeveel kost een buitenlands kamp gemiddeld? Hoe spaar je het geld bijeen en hoe kan je geld loskrijgen van je gemeente?
 De papierberg: welke papieren heb je nodig (paspoort, verzekeringen, medische documenten...) en wat doe je als je papieren kwijt bent?
 Doorverwijzing: er zijn vele organisaties die groepsreizen organiseren. Als je niet alles zelf wilt doen, verwijzen we je graag door naar een geschikte partner.

Workshop “Reisbib op wieltjes”
Eens je een bestemming hebt gekozen, komt Wegwijzer ook graag bij je langs met de
mobiele reisbib.
We nemen dan een pak reisverslagen, reisgidsen, tijdschriftartikels en kaarten mee
over je bestemming en begeleiden je door het proces van het zoeken naar transport
ter plekke, overnachtingsplaatsen. We geven ook toeristische tips mee rond geld,
eten, cultuur... Uiteraard kan je op dat moment ook je vragen stellen aan de
begeleiders van Wegwijzer. Op het eind van de workshop is het de bedoeling dat je
route zo goed als vastligt en dat je kunt beginnen met boeken en vastleggen.

En verder...
Extra vorming. Als je dat wilt, kan je ook bij ons terecht voor extra vormingen over trekkings,
kampeermateriaal, outdoor-EHBO, liften, kampfotografie... Het hele overzicht vind je op
www.wegwijzer.be/workshop.

Stel je vragen. Wil je liever geen workshop, maar heb je wel nog vragen over je
buitenlands kamp? Via www.wegwijzer.be/reisvragen kan je eender welke vraag stellen. We
zoeken de info op in onze reisbib en mailen je dan een antwoord terug. Opgepast: jullie leggen
zelf nog wel alles vast. We zijn geen reisbureau!

Kom naar onze reisbib. In onze eigen reisbibliotheek in Brugge kan je als groep terecht om je kamp voor te bereiden. Dat kan tijdens
de openingsuren (woensdag: 14-18 uur en zaterdag: 10-18 uur), maar je kunt ook op afspraak komen, bvb. een hele dag tijdens de
paasvakantie
: 14-18 uur en zaterdag: 10-18 uur), maar je kunt ook op afspraak komen, bvb. een hele dag tijdens de paasvakantie
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