Titel: Buitenlands kamp seniors 2019
Land:

Spanje

Traject:

Madrid -> Pejanda -> San Vicente (daguitstappen) -> Madrid

Streek:

Madrid en Cantabria

Reisperiode 22/07/2019 tot 30/07/2019

Was je daar al eerder? Neen

Inleiding:

Elk jaar gaan we met onze seniors (17/18 jaar) op buitenlands kamp. Dit jaar trokken we naar Spanje
waar we Madrid verkenden, gingen stappen dicht bij Picos De Europa en namen 2 dagen surfles in San
Vicente

Thema’s

Info over

Logies

 Natuur

☐ Zien & Doen

☐ Hotel

 Wandelen
☐ Fietsen

 Formaliteiten
☐ Boek of Kaart

 Pension/hostel
☐ Gastenkamer

 Logies

☐ Jeugdherberg

 Cultuur

☐ Veiligheid & Gezondheid

 Buitenlands kamp
☐ Reizen met kinderen

 Geld

☐ Lang op reis

☐ Couchsurfing en aanverwanten

☐ Outdoor-activiteiten

 Transport
☐ Lokale contacten

 Citytrip

☐ Reisblog

☐ Vrijwilligerswerk

 Vakantiewoning

☐ Website

☐ Kamperen
☐ Berghut

☐ Materiaal
☐ Reisblog
☐ Video

Reisgezelschap:
☐ alleen

☐ met partner

☐ met kind(eren) >> Leeftijd

☐ met vrienden
 groepsreis
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Formaliteiten, visum…

Welke documenten had je nodig? Identiteitskaart, Kies een item.

Welke reisverzekering nam je?

Geen

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

Toestemming buitenland voor -18 jarigen die op reis gaan zonder ouders/voogd,

kampmelding bij FOS Open Scouting, medische fiches van alles leden, blauwe
ziekteverzekeringskaarten

Transport

Van en naar je bestemming: Vliegtuig
Met welke transportmaatschappij werkte je? Ryanair
Hoeveel betaalde je (per persoon)? €155,98 (groepsboeking, priority boarding -> enkel
handbagage)

Ter plaatse: In Madrid namen we de Metro. We huurden busjes om van Madrid richting te kust
te gaan en ons daar te verplaatsen
Met welke transportmaatschappij(en) werkte je :Centauro Rental (via Booking.com)
Hoeveel betaalde je (per persoon)? : +/- €110 (voor 5 dagen)

Opmerkingen over transport:
Busjes: Bij auto’s huren is het steeds opletten voor verborgen kosten. We namen initieel de
volledige verzekering via Booking.com. Hiervoor werd een bedrag geblokkeerd op een
kredietkaart. 1 van de 2 hoofdchauffeurs zijn limiet was te laag waardoor we de verzekering
moesten nemen bij het verhuurbedrijf zelf. Centauro adverteert dat het autoverhuur aan de
luchthaven is. In werkelijkheid is dit op een redelijke afstand van de luchthaven en moet er
een shuttlebus genomen worden aan de terminal. Dit stond helemaal niet goed aangeduid.
Verder weet je ook niet wanneer een shuttlebus zal komen. We kregen niet het busje dat we
gehuurd hadden, maar een equivalent van een ander merk. Het busje heeft ons niet in de steek
gelaten, al bij al zeker tevreden.
Vliegtuig: een groepsboeking komt iets duurder uit dan zelf boeken maar bespaart je heel veel
stress. Je kan nog tot 2 à 3 maand namen wijzigen zonder extra kost en je weet op voorhand
hoeveel alles zal kosten. Priority boarding (kleine rolvalies + rugzak) was meer dan voldoende
bagageplaats om onze reis door te komen.
Metro in Madrid: Wanneer je per metro van en naar de luchthaven wil in Madrid, moet je een
luchthaventaks betalen van €3 per persoon. Dit liep heel snel op aangezien we met 17 waren
en moesten terugkeren naar de luchthaven om de gehuurde busjes op te halen. We hadden er
ook niet aan gedacht bij de voorbereiding om te kijken toe hoe laat de Metro rijdt. Deze rijdt
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in Madrid maar tot 1u30 ongeveer en start weer op rond 6u. We hadden onze vlucht naar huis
om 7u30 en waren gedwongen om de laatste metro te nemen en de nacht door te brengen in
de luchthaven.

Geldzaken

Totale reisbudget per persoon, incl. transport:
Wat is het algemene prijspeil in het land?

Ongeveer €550
Normaal (zoals in België)

Wat was er ongewoon goedkoop of net abnormaal duur? Niet speciaal op gelet
Wat was moeilijk of niet te vinden?

We hebben niks gemist

Wat was de lokale munt (+wisselkoers)? Euro.

Hoe betaalde je ter plaatse? Zoveel mogelijk met bankkaart.

Tips of ervaringen over geld en betalen? Zeer weinig nood gehad aan cashgeld. Euro. Opletten
met bankautomaten in Madrid. Deze rekenen een ‘fee’ aan elke keer je afhaalt

Infobronnen

Waar haalde je zelf de info voor je reisvoorbereiding? Weinig specifieke bronnen gebruikt. We

bepaalden eerst wat we wouden doen en zijn van daaruit beginnen zoeken naar specifieke

zaken

Welke boeken, kaarten, websites, reisverslagen… raad je aan? Geen specifiek. Je vindt heel
veel door gericht te zoeken op Google.

Veiligheid en gezondheid

Als je te maken had met ziekte, ongeval, diefstal…: hoe verliep de afhandeling door
mutualiteit, verzekering…?
We hebben een aantal zaken meegemaakt:
Diefstal van portefeuille in de metro van Madrid: het is heel moeilijk om aangifte te doen in
Madrid. Politiekantoren zijn constant overbezet. We gingen rechtstreeks naar de ambassade
om een tijdelijk paspoort aan te vragen. Dit ging heel vlot. We moesten wel eens terugkeren
om pasfoto’s te voorzien. Gelukkig is de ambassade hierop voorzien en verwijzen ze je door
naar de dichtstbijzijnde fotograaf. Dit koste ongeveer €10
Diefstal laptop in Hostel: zelfde opmerking over het aangifte doen als bij de gestolen
portefeuille. Uiteindelijk deden we nog aangifte in San Vicente voor de verzekering. We
ontdekten later ook dat je online aangifte kan doen. Je moet deze wel laten valideren in een
politiekantoor. Normaalgezien krijg je voorrang voor dit.
‘Gewonde’ tijdens het surfen in San Vicente: een van onze leden haar vinger bleef haken tijdens
het surfen. We reden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Vergeet zeker je blauwe
ziekteverzekeringskaart niet zoals bij ons lid gebeurde. Gelukkig kreeg ze de kans om de kaart
later op te sturen. De verzorging was niet heel denderend. Ze kreeg enkel Ibuprofen
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voorgeschreven terwijl achteraf bleek dat het iets erger was. In het ziekenhuis spraken ze geen
Engels en deden ook geen moeite om zich verstaanbaar te maken. We kregen ook geen uitleg
wat er precies was met de vinger.

Klimaat

Welk weer heb je gehad? In Madrid was er een hittegolf (40 graden), in Pejanda en San Vicente
hadden we 2 dagen mooi weer en 2 dagen regen.

Was dat normaal voor deze periode van het jaar? Lijkt van wel
Tips hierover? Niks specifiek.

Taal, cultuur en communicatie

Met welke taal/talen kon je er terecht? Heel af en toe Engels. De meeste Spanjaarden spreken

weinig tot geen Engels. Google Translate kwam af en toe heel goed van pas. Spaans is de
voertaal.

Waren er cultuurverschillen waarmee je rekening moest houden? Niks opgemerkt
Hoe kon je met het thuisfront communiceren?

makkelijk communiceren via de reguliere kanalen

Sinds roaming afgeschaft is, konden we

Tips en ervaringen? Niks specifiek

Enkele gegevens over jezelf
Naam: Thomas de Wulf

Adres: Hofland 14, 9270 Kalken
Gsm: 0491 43 82 30

E-mailadres: thomas.de.wulf@telenet.be
Mogen andere reizigers jou contacteren? ☒ ja

Waar en wanneer ben je te bereiken? Na de kantooruren en in het weekend
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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:
Klik om tekst toe te voegen.

Geef hieronder info over de plaatsen waar je verbleef:

Naam logies Motion Hostel Chueca

Pension/Hostel

2,5/5

3 Plaza de Pedro Zerolo, Madrid City Center, 28004 Madrid, Spain

Adres

https://www.booking.com/hotel/es/motion-chueca.html

website

Centrum Madrid

ligging

€12 per persoon/per nacht. Ontbijt inbegrepen

prijs + wat is inbegrepen?

Je persoonlijke beoordeling: Je ervaring:

Voor de prijs hadden we niet veel verwacht. Helaas

was het personeel heel traag en onvriendelijk. Er waren ook wat problemen met
sleutels/sleutelkaarten. We kregen een kaart terwijl de kamer een gewoon slot had. Wanneer
we

een

sleutel

kregen

bleken

Naam logies Motion Hostel
Adres

deze

tot

2x

toe

Pension/Hostel

niet

te

passen.

3/5

Mesonero Romanos, 7, Madrid City Center, 28013 Madrid, Spain

website

https://www.booking.com/hotel/es/motion-hostels.html
ligging

Centrum Madrid
13,5 per persoon/per nacht.

prijs + wat is inbegrepen?

Je persoonlijke beoordeling: Je ervaring:
onze

vlucht

naar

huis

We bleven hier niet lang aangezien we heel vroeg

hadden.

Weinig

op

te

merken

dus.
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Naam logies La Escualona

Vakantiewoning

c / Pejanda 1º B, 39557 Pejanda, Spanje

Adres

4/5

website

https://www.booking.com/hotel/es/la-escuelona.html
ligging 1 van de 3 gebouwen in een heel klein dorp. Goede definitie van ‘the middle of

nowhere’
€1800 voor 18 bedden voor 5 nachten

Niks inbegrepen

Je persoonlijke beoordeling: Je ervaring:

Mooi

huisje.

Naast

het

huisje

is

een

café/restaurant waar de uitbaatster werkt. De dichtstbijzijnde supermarkt/apotheek/.. is op
40km afstand. Het huisje ligt in de bergen. Je bent dus snel een uur op weg. We voorzagen
alles om onze 5 dagen ter plaatse door te komen. Dicht bij het huisje vertrekken een aantal
leuke

wandelroutes.
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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”.

Inleiding
Elk jaar gaan we met de seniors (oudste groep- van onze jeugdbeweging op buitenlands

kamp. Hiervoor moeten ze enerzijds zelf een bijdrage betalen. Anderzijds doen ze het hele
jaar door ook geld-in-kasactiviteiten om de kas te spijzen. Beide bedragen zijn ongeveer

gelijk aan elkaar.

Alle praktische zaken die wij ondervonden hebben, zijn hierboven aangevuld bij het
bijpassende kopje. Hieronder geven we nog wat algemene info over onze reis en de
organisatie er van.

Kortingssysteem
Dit jaar werkten we voor het eerst met een ‘kortingsysteem’. We verhoogden de bijdrage

van €250 naar €350. Per keer een lid aanwezig was op een geld-in-kasactiviteit kregen ze
een korting van €15. Dit tot een maximum korting van €100. De korting werd zo bepaald
dat een lid niet op elke geld-in-kasactiviteit aanwezig moest zijn om de volledige korting
te krijgen; We deden dit om de aanwezigheden op de activiteiten te verhogen zodat

iedereen zijn steentje zou bijdragen. Dit heeft wel ok gewerkt maar hangt sterk af van de
groepsdynamiek. Helaas zijn het vaak de ouders die uiteindelijk de meerkost moeten
betalen.

Extra
Madrid
In Madrid hingen we vooral de toerist uit. We lieten onze seniors ook geregeld vrij om de stad
zelf te ontdekken.

Pena Segra
In Potes deden we een wandeling van ongeveer 26km in de Pena Sagra. We wandelden tot op

ongeveer 2000m hoogte en werden beloond met een prachtig uitzicht. Heel leuke ervaring als
je de Ardennen gewoon bent. Via volgende link kan je de wandeling downloaden die wij deden,
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je

kan

deze

op

je

smartphone

bekijken

met

apps

zoals

‘GPX

https://drive.google.com/open?id=1wnaTxiBJPshlMhlFC9r5M5Z16BIdZ4Cv

viewer’:

Surfen
We sloten onze reis af in San Vicente waar we 2 dagen surfles namen bij ‘Buenaonda’

(https://escueladesurfbuenaonda.com/). Redelijk betaalbaar (€620 voor 4u les voor de
volledige groep). Voor onze groep voorzagen ze 4 monitoren waardoor we in groepjes van 3
à 4 begeleid werden. 1 van de monitoren sprak Nederlands.

Financiën
We hielden onze financiën bij in de app ‘TravelSpend’. Via volgende link kan je een export
downloaden

om

te

zien

wat

we

precies

uitgaven

en

aan

wat:

https://drive.google.com/open?id=1xK1deztG0nx7Hj9242Uda7bvHPNPF_lC
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