WEGWIJZER vzw
KAMPVERSLAG

Bulgarije

Jin Prins Boudewijn Wetteren
rondreis ter plekke met telkens andere verblijfplaatsen
Bulgarije

-

Sofia – 7 Rila Lakes – Plovdiv – Burgas – Sozopol – Varna – Veliko Tarnovo - Sofia

Kampperiode:

3/07/2019 tot 15/07/2019

Wetteren

(Jin Scouts Prins Boudewijn )

Grootte van de groep: 16

(Dit was de eerste keer dat we er waren)

Leeftijd: 17 - 24 jaar

Aantal leden:
Aantal begeleiding:

14
2

Aantal koks/anderen:

0

Contactpersoon:
Floris De Moor
Den Blakkenlaan 22, 9230 Wetteren
Floris.demoor@gmail.com
+32 475 63 27 88

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?
Te bereiken? Dag, uur…
Wie kunnen we eventueel nog contacteren?
Naam, contactgegevens

12/09/1995

 ja

□ neen

1.

VOORBEREIDING EN PAPIERWERK

INFORMATIE
Organiseerde je vereniging het grootste deel van het kamp zelf?

 ja

□ neen

(wie dan wel? Leiding en Jin organiseerden het kamp samen)
Welke informatiebronnen gebruikte je bij de voorbereiding van het kamp?

 Officiële websites
 Internetfora
 Wegwijzer Reisinfo vzw
 Reisgidsen
□ Verslagen van de eigen jeugdgroep (vroeger kamp)
 Verslagen van andere jeugdgroepen

□ Verslagen van vrienden en kennissen
□ Informatie van een reisagent
□ organisatie waarmee we samenwerkten (JEKA, JINT…)
□ andere

Welke reisgidsen, websites, organisaties…raad je aan andere jeugdgroepen aan?
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/bulgarije https://www.momondo.be/
http://www.bdz.bg/en/ https://www.rome2rio.com/
https://bulguides.com/how-to-get-to-rila-lakes-by-bus/
http://razpisanie.bdz.bg/SearchServlet?action=listOptions&lang=en https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ref-ivan-vazov-refrilski-ezera-26836720
https://www.tesnolineikata.com/route
www.booking.com
Free Mountains Association – Northwestern Rila (wandelkaart) – Winkel voor wandelkaarten/info = Atlas & Zanzibar Gent
Waarover vond je moeilijk informatie?
Reisuren van bussen, afhalen van geld, …

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?
(Feedback op een workshop onze eigen scouts over Bulgarije) Als activiteiten ter plaatse aangeraden worden, geef dan ook concrete
info mee van waar te boeken of waar meer info te vinden is. Dat vermijdt extra tijdverlies en zoekwerk bij de groep zelf.

PAPIERWERK
Welke documenten had je nodig om erheen te reizen?
identiteitskaart en ouderlijke toestemming
Wat moest je hiervoor doen?
Elke ouder van een minderjarig lid (<18j) moet op de gemeente een document van ouderlijke
toestemming aanvragen. Het lid neemt dat mee op reis.
Welke kosten kwamen hierbij kijken?
Geen kosten
Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?
We hadden per lid de medische steekkaart mee op papier, ook onze kampvoorbereiding hadden we mee op papier (zeer handig!).
Wifi en 4/5G zijn niet altijd te vinden in Bulgarije. Een reisbijstandsverzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen is ook een aanrader
(geeft gemoedsrust voor vertrek). Druk zeker alle instapvouchers voor vliegtuigreizen goed af, best zelfs dubbel, en hou ze goed bij.
Één van onze leden verloor zijn instapbewijs op de luchthaven waardoor hij niet aan boord mocht. Ook reserveringsbewijzen voor
hostels of campings afgedrukt in Bulgaars of Engels (ipv Nederlands) zijn soms geen overbodige luxe! (Kan bij booking.com in
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verschillende talen afgedrukt worden) Neem voor de zekerheid ook een kopie van ID mee en deel foto’s van identiteitskaarten in
een facebookgroep of andere groep (waar iedereen met gsm in kan)

VERZEKERING
Welke (bijkomende) verzekeringen had je voor deze reis?

Scouts En Gidsen Vlaanderen (Ethias)

( € 14,75 pp)

□ we namen geen extra verzekering
Had je tijdens je reis te maken met ziekte, ongeval, diefstal,... en hoe verliep de afhandeling (mutualiteit, verzekering...)?
We kregen enkel te maken met wat kleine builen en schrammen.
Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? We hadden een kleine EHBO-kit mee.
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GELDZAKEN
KOSTPRIJS VAN HET KAMP

Waardering:

Totale kostprijs per persoon van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf…):

€ 600

Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:

€ 300



Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te zamelen voor de reis?
We deden een soepverkoop en eetfestijn en werkten op verschillende fuiven en andere evenementen om geld te verzamelen.

WISSELEN EN BETALEN

Waardering:

Hoe betaalde je ter plekke?

lokale munt ter plekke afgehaald

Heb je ter plekke geld afgehaald?

ja, met gewone bankkaart



Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen?
Bij meeste betaalautomaten staat een limiet op hoeveel je kan afhalen (vaak 400 of 800lev, soms eens 1200lev). Veel geld in een
keer afhalen is dus moeilijk.
Tips rond geld en betalen?
Na onze aankomst in Sofia om 1u ’s nachts ben ik met een medeleider op pad gegaan om geld af te halen. We wilden 3000lev
afhalen, aangezien we de volgende 3 dagen in de bergen alles cash moesten betalen en uiteraard geen bankautomaten
tegenkwamen. We hebben 2 uur lang elke bankautomaat in Sofia bezocht en hebben uiteindelijk 2800lev afgehaald (waarbij we ook
geld van onze persoonlijke rekeningen gehaald hebben omdat we niet meer konden afhalen van onze jinrekening). Genoeg cash
hebben is de boodschap! Veel gebeurt nog cash, zeker in de meer afgelegen gebieden. Geldautomaten zijn wel overal te vinden.
Ook in winkels waar met de kaart betaald kan worden, werkte onze bankkaart soms niet. Met cash zit je dus altijd ‘veilig’.

Algemene prijspeil in het land

Spotgoedkoop  Goedkoop

Normaal

Duur

Wat was er abnormaal duur?
In vergelijking met de rest van Bulgarije, zijn de prijzen in de berghutten
tamelijk duur (nog steeds iets goedkoper dan België). Ook opletten voor zeer dure taxi’s! Probeer op voorhand een prijs overeen te
komen, want soms lappen ze er graag wat bij. Let ook op bij betalen, wij hadden eens een chauffeur die beweerde dat we te weinig
betaald hadden, maar hij had het geld onder zijn achterwerk verstopt.
Wat was er abnormaal goedkoop?

Eten, drinken, alcohol, … alles over het algemeen goedkoop.

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? ‘Gewone’ toiletten. Er zijn veel Franse toiletten waar de hygiëne soms wat te
wensen overlaat. WC-papier mag ook vaak niet doorgespoeld worden in het toilet, maar moet in een vuilbakje ernaast, wat niet
bijdraagt aan de geur die er soms hangt.
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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):

Ryanair

Contactgegevens:

https://www.ryanair.com/be/nl

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING:
•
•
•

Totale kostprijs:
Prijs per persoon:
Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)

€ 2.752
€ 172
/

Ervaringen transport naar de bestemming

TRANSPORT TER PLAATSE

Waardering:



We verplaatsen ons ter plekke per trein , met de bus en te voet
We werken met deze transportmaatschappijen:
•
•

Trein: http://www.bdz.bg/en/ (superbetrouwbaar)
Algemeen: https://www.rome2rio.com/

•

•

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_
in_het_buitenland/reisadviezen/bulgarije (zie deel
vervoer)
vul de naam en website of adres in

KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE:
•
•
•

Totale kostprijs:
Prijs per persoon:
Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)

€ ± 1500
€ 93,75
/

Tips i.v.m. transport ter plaatse?
Treinen zijn zeer betrouwbaar (zie website). Bussen check je best ter plaatse (vragen aan hosteluitbater, … want aan de stations
is het soms met gebarentaal te doen). Met grote groepen best een dag op voorhand naar het busstation gaan en plaatsen
reserveren in een bus. Openbaar vervoer is over het algemeen spotgoedkoop. Alles ook hier weer cash te betalen.
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3.

VERBLIJF

We verbleven in

 kleine tentjes
 gebouwen met bedden

□ groepstenten
□ 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.

Hostel Mostel

https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/hostel-mostel_bulgarije

Ivan Vazov Berghut

https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/ivan-vazov-

berghut_bulgarije
Hlebna Bungalows

https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/hlebna-

bungalows_bulgarije
Funkey Monkey Hostel

https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/funkey-

monkey-hostel_bulgarije
Camping Offshore Camp

https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camping-

offshore-camp_bulgarije
Yo Ho Hostel

https://buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/yo-ho-hostel-varna

Guestrooms Roos

https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/guestrooms-

roos_bulgarije
H2O Hostel Sofia
https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/h20-hostel-sofia_bulgarije
Tips rond kampplaatsen?

Wij vonden zeer veel kampplaatsen op www.booking.com

4.

COMMUNICATIE

INTERNET EN GSM

Waardering:



Op welke manier(en) had je toegang tot het internet? Over het algemeen vaak wifi en 4G aanwezig (behalve in de bergen)
Kwaliteit van de internettoegang?
Internettoegang aanwezig op <1km van de kampplaats?
Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)
Kon je via een gsm-netwerk op internet?

Maak je keuze
 ja
□ neen
 ja
□ neen
 ja
□ neen

Was er goeie ontvangst van het netwerk op je gsm?
Was er een vaste telefoonlijn beschikbaar op <5km?

 ja
 ja
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CONTACT MET LOCALS

Waardering:



Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat? Met oudere bevolking praten gaat moeilijk, zij kunnen vaak enkel
Bulgaars. Jongeren spreken goed Engels. Bij bus- en treinstations gebruikten we vaak Google Translate, landkaarten en
gebarentaal om onszelf uit te drukken. Ja knikken betekent ‘nee’ en het hoofd schudden betekent ‘ja’!
Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?

Vriendelijk en behulpzaam. Soms wat nors en afstandelijk als men ziet dat je de

taal niet spreekt.

KAMP146
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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

Vul andere
mogelijke
activiteiten in

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?

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…

We deden een 3-daagse wandeling in het Rilagebergte. Echt top! We namen eerst de skilift om van daar naar de Ivan Vazov Berghut
te wandelen. De zwaarte van de tocht is niet te onderschatten (we wandelden met volle rugzakken van 12 tot 20 kg). Desondanks
hebben we de 3-daagse met 16 personen zonder kleerscheuren overleefd.
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?
De wandelingen waren magnifiek. De berghutten zijn zeer basic van comfort.

ANDERE ACTIVITEITEN

Waardering:



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

Rila klooster; smalspoortrein van Razlog naar Septemvri; Waterpretpark Varna; Strandbars in Varna zijn een echte aanrader (ook
visrestaurant op het strand is top en goedkoop!); In Velliko Tarnovo is er een toffe karaokebar met spotgoedkope Tequila
Hoe beoordeel je deze activiteiten?
Wat vond je goed, wat minder goed en waarom?

Tips rond activiteiten?
Vul hier je tips in rond activiteiten: waar zoeken, hoe reserveren, andere tips…

WEER EN KLIMAAT

Waardering:



Hoe was het weer tijdens je kampperiode?
avonds koud, ideaal wandelweer daar.

Zeer goed weer (+25°C), soms een regenbui/bewolkt. In de bergen frisser ’s

Welke invloed had het weer op je kamp?

Beschrijf hier eventueel hoe het weer invloed heeft gehad op jullie activiteiten

KAMP146
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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!

SCOUTS PRINS BOUDEWIJN WETTEREN
JINREIS BULGARIJE
Datum:
03/07/2019 tot 15/07/2019
Leiding:
Alexander Mertens
Floris De Moor

(+32 491 43 69 98)
(+32 475 63 27 88)

Leden:
Fien De Smedt
Emma Baeyens
Marie Vandenberghe
Felix Dierick
Jari Raeymackers
Jeroen François
Jarne Smet
Seppe Vanoverbeke
Hannelore Braet
Fran Declercq
Michiel Mannaert
Tibo De Wilde
Tobias De Meijer
Xander Rasschaert
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! Niet vergeten een kaartje te sturen naar Anne van de jeugddienst !
! Badgkes van Bulgarije zoeken om op ons hemd te naaien !

KAMP146
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ALGEMEEN
KAMP146
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Vervoer
Trein: http://www.bdz.bg/en/ (betrouwbaar)
Taxi: enkel gebruiken wanneer prijzen zichtbaar (richtprijzen: overdag BGN 0.79/km, ’s nachts
BGN 0.90/km)
Taxibedrijven:
Yellow! (een van de grootste in Sofia, en in volle uitbreiding)
https://www.yellow333.com/en/order-a-taxi-sofia/mobile-applicationyellow-taxi
TaxiMe (deze site geeft toegang tot meerdere firma’s)
https://itunes.apple.com/bg/app/taxime-client/id744137021?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taxime.client
OK Supertrans:
https://www.oktaxi.net/onlineorder_en.php
Bus: rijden, maar uren zijn minder betrouwbaar
Bron: FOD Buitenlandse zaken
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/bulg
arije

Belangrijke telefoonnummers
Noodnummer S&G Vlaanderen
+324 74 26 14 01
Politie
Hotline politie: 112
Hotline voor het melden van gevallen van corruptie: +359 2 982 22 22 (Eng/Dui)
Belangrijke nummers
Europees noodnummer: 112
Vreemdelingenpolitie: +359 (0)2 982.71.51
Politie: 112
Ambulance: 150 (of 112)
Wegenhulp: 146 (via lokale gsm) of +359 2 980 33 08
Brandweer 112
Bij problemen aan de grens kan gebeld worden naar het nummer +359 (0)2 983 18 65
(meldpunt van de grenspolitie; Engels of Duits gesproken)

Gezondheid en hygiëne

SOFIA:
Hospitaal voor spoedgevallen Pirogov
Tel: +359 2 952.11.61. of 915 44 11
Adres: boulevard Totleben
Aanbevolen dokter: Pr.V. Pilossoff, cardiologisch hospitaal
65, Konjovitza Sofia 1309
KAMP146
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Tel. ziekenhuis: +359 2 17 160 of 161
Noodgevallen : +359 2 921 71 52
BOURGAS:
Departementaal Hospitaal
Tel: +359 56 81.05.61 of 56 89 49 00
Adres: boulevard Stefan Stambolov Noodgevallen: +359 56 894 729 - 730.
PLOVDIV:
Departementaal Hospitaal,
Adres: 234, boulevard Bulgaria
Noodgevallen: +359 32 90 61 31
VARNA:
Departementaal Hospitaal
Tel: +359 52 655 911 – 52 613 748 (spoedgeval) Adres: 100, boulevard Tsar Osvoboditel
 Water uit de kraan wordt best niet gedronken. Qua voedselveiligheid stellen er zich geen
specifieke problemen.
 Opletten voor: Ziekte van Lyme (teken) + geen contact met straathonden!

Zeden en gewoontes
 Ja-knikken = nee en omgekeerd
 Fooi van %10 is gebruikelijk

Geld
 Aangeraden om geld te wisselen in een bank (en niet in wisselkantoren)
 Wisselkoers: 1,95 leva = 1 euro

Documenten
 Document ouderlijke toestemming!
 Individuele steekkaarten nakijken en indien nodig aanpassen!
 ID en kopie van ID meenemen. Ook posten op de facebookgroep (indien verlies van kopie
en ID) Bij verlies: ambassade verwittigen!
 World Assistance Card (of Mediphone Assist Card)

Verzekering
 Algemene verzekering van S&G Vlaanderen
 Bijkomende reisbijstandsverzekering (€14,75/pp)
KAMP146
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 Niet verzekerd: feestjes, festivals, luchtsport, schietsport, skiën, benjispringen,
gemotoriseerde sporten, outdoor paintball
 Ethias Assistance: +32 11 28 28 28

Budget
 €35pp/dag
 €7280 (16 personen, 13 dagen)

Alcohol
 Mag, maar enkel na de activiteiten, nooit in het bijzijn van leden en nooit in uniform.

Belgische ambassade
 Blvd James Boucher 103, 3rd floor
1407 Sofia
Bulgarije
 T: +359 2 988 72 90
T: +359 888 631 931 - Noodnummer buiten de openingsuren
F: +359 2 963 36 38
 Sofia@diplobel.fed.be

DAG 1 (woe 03/07): EINDHOVEN - SOFIA
14u
VERV

KAMP146

Vertrek op scoutsterrein Wetteren (vervoer door ouders Jin)
 Ouders Xander, Emma, Tibo en Jari
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17u
VERV

Aankomst luchthaven Eindhoven (2u voor vertrek vlucht)
! Op voorhand online inchecken !
Bagage: 1 ingecheckte koffer (20kg) en 2 stuks handbagage

VERV

Metro nemen naar centrum Sofia (elke 6-15min): 1,6 BGN/pp

€15

https://www.rome2rio.com/map/Sofia-Airport-SOF/Sofia

KAMP146
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Nacht

Aankomst Hostel Mostel hubs rooms and apartments

€144

https://secure.booking.com/myreservations.nl.html?label=gen173
nr1DCAEoggI46AdIM1gEaBWIAQGYARy4ARfIAQzYAQPoAQGIAgGoAgO
4Atbo6egFwAIB;sid=1a9a09741ac396d27c4ca4310d2dba0e;auth_k
ey=MoYdRL0wOTJWfttA&;coming_from_bookings_list=1
!! GELD AFHALEN !! (€1.500/3.000BGN)

DAG 2 (do 04/07): 3-DAAGSE
VERV
KAMP146

Vertrek uit Sofia naar Rila gebergte (opstaan om 6u!)
© Wegwijzer Reisinfo vzw

versie 2020

€80

ZEKER DIT NOG CHECKEN VOOR BUS!!
https://bulguides.com/how-to-get-to-rila-lakes-by-bus/

http://razpisanie.bdz.bg/SearchServlet?action=listOptions&lang=e
n
Na de trein bus nemen van Dupnica  Sapareva Banya 2BGN (local
bus) (Get off in front of the municipality hall of Sapareva Banya
where shuttle buses are usually waiting (during the high season
only) 5-7 BGN)
ACT

Start 3-daagse in Maliovitsa (wandelen naar 7 Rila Lakes)
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ref-ivan-vazov-ref-rilskiezera-26836720

Nacht
€400

Berghut Ivan Vazov (eten en drinken aanwezig)

DAG 3 (vrij 05/07): 3-DAAGSE
9u

Vertrek uit berghut (bagage kan achterblijven)

ACT

Wandelen, fysiek tot het uiterste gaan en genieten van het uitzicht
(luswandeling)

Nacht
€400

Berghut Ivan Vazov (eten en drinken aanwezig)

DAG 4 (za 06/07): 3-DAAGSE
8u30

Vertrek uit berghut (wandeling van berghut naar Rila Klooster)

ACT

Wandelen, fysiek tot het uiterste gaan en genieten van het uitzicht

KAMP146
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17u

Bezoek aan Rila Klooster (gratis!)
 UNESCO werelderfgoed

Nacht

Hlebna Bungalows – 1,5km van Rila Klooster

€123

https://secure.booking.com/myreservations.nl.html?aid=304142;lab
el=gen173bo1DCA4oggI46AdIHFgDaBWIAQGYARy4ARfIAQzYAQPoAQH4AQaIAgGY
AgSoAgO4ApS0regFwAIB;sid=efa2b832e1c8823eb66f9d8d455608d0
;auth_key=T68ECzalnDyp0r4O;srpvid=561f455437320287&

6.

DAG 5 (zo 07/07) - PLOVDIV
8u30
VERV
€250?

KAMP146

1) (Mini)bus nemen naar Razlog station
(Eerst bus richting Blagoevgrad, van daar naar Razlog)
2) Smalspoortrein nemen naar Septemvri
3) Gewone trein nemen van Septemvri naar Plovdiv
https://www.tesnolineikata.com/route (smalspoortrein)
© Wegwijzer Reisinfo vzw
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ACT

Plovdiv verkennen – mooie architectuur en cultuur
 Nog op te zoeken wat te bezichtigen

Nacht

Funkey Monkey Hostel (Plovdiv)

€161

https://secure.booking.com/myreservations.nl.html?aid=304142;la
bel=gen173bo1DCA4oggI46AdIHFgDaBWIAQGYARy4ARfIAQzYAQPoAQH4AQaIAgG
YAgSoAgO4Ase1regFwAIB;sid=efa2b832e1c8823eb66f9d8d455608d
0;auth_key=aMDGhpAs5WtHxDIv;srpvid=561f455437320287&

DAG 6 (ma 08/07) – BURGAS/SOZOPOL
VERV

Trein/bus nemen naar Plovdiv  Burgas  Sozopol

€176

KAMP146
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ACT

Burgas verkennen of direct naar Sozopol met de bus (vanuit Burgas
South richting Sozopol)

ACT

Optioneel bezoek aan Sozopol (Oude stad (6e eeuw); schiereiland)

Nacht

Camping ‘Offshore Camp’ (reserveren niet nodig) Toekomen en
tenten opzetten (tent tot 3p = 20BGN; tent tot 5p = 30BGN/nacht)
(8 tenten)

€80

DAG 7 (di 09/07) - SOZOPOL
ACT

Sozopol bezoeken + chillen op het strand

Nacht

Camping ‘Offshore Camp’ (reserveren niet nodig) Toekomen en
tenten opzetten (tent tot 3p = 20BGN; tent tot 5p = 30BGN)
(8 tenten)

€80

DAG 8 (woe 10/07) - STRANZHA
VERV
€48
KAMP146

Bus nemen ‘into the wild’ (€3 – zie Rome2Rio)
https://www.rome2rio.com/map/Sozopol/Ahtopol
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Nacht

Wildkamperen (groene vlek onder Athopol – zie google maps)

DAG 9 (do 11/07) – STRANZHA/VARNA
ACT

Snorkelen, zonnen, genieten van de natuur, …

VERV

Bus Athopol richting Varna

€240

https://www.rome2rio.com/map/Ahtopol/Varna

http://razpisanie.bdz.bg/SearchServlet?action=listOptions
ACT

Stad verkennen, naar de zonsondergang kijken

Nacht
€163,5

Yo Ho Hostel Varna

KAMP146
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https://secure.booking.com/myreservations.nl.html?aid=304142;l
abel=gen173bo1DCA4oggI46AdIHFgDaBWIAQGYARy4ARfIAQzYAQPoAQH4AQaIAg
GYAgSoAgO4As6QrgFwAIB;sid=efa2b832e1c8823eb66f9d8d455608d0;auth_key=ElJL
CfiQp7lQ1SuT;srpvid=4e3b7e730382009c&

DAG 10 (vrij 12/07) - VARNA
ACT
€??

Betalende activiteit in/rond Varna
 Waterpretpark, piratenboot, …

Nacht
€163,5

Yo Ho Hostel Varna

DAG 11 (za 13/07) – VELIKO TURNOVO
KAMP146
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VERV

Trein nemen van Varna naar Veliko Turnovo (€8/pp)

€128

https://www.rome2rio.com/map/Varna/Veliko-Tarnovo
ACT

Stadsspel + karaoke

Nacht

Guestrooms Roos

€147

https://secure.booking.com/myreservations.nl.html?label=gen173
bo1DCAEoggI46AdIM1gDaBWIAQGYARy4ARfIAQzYAQPoAQH4AQOIAg
GYAiGoAgO4AtuAsgFwAIB;sid=8044a6d97ea954b7eae56df949223730;auth_key=ERK
7xH4vwNZpm4AF&

DAG 12 (zo 14/07) - SOFIA
VERV

Trein van Veliko Turnovo naar Sofia (€10)

€160
KAMP146
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https://www.rome2rio.com/map/Veliko-Tarnovo/Sofia
ACT
€??

Verkennen Sofia en/of afsluitende Welnesskuur (financieel?)

Nacht

Aankomst H20-Hostel

€122

https://secure.booking.com/myreservations.nl.html?label=gen173nr1FCAEoggI46AdIM1gEaBWIAQGYARy4ARfIAQzYAQHoAQH4AQuIAgGo
AgO4At2_zugFwAIB;sid=5e946c26ddbdb5c2ed51ea3d23f87659;auth_
key=Gv1SLYjNLBDvQmB5&

DAG 13 (ma 15/07) - SOFIA + TERUGREIS
ACT

Klaarmaken voor vertrek
Sofia verkennen

VERV

Metro ‘subway 1’ nemen richting Sofia Airport (35min)

KAMP146
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€15
VERV

VERV

Eindhoven – Sofia (vervoer ouders Jin)
 Ouders Jarne, Emma, Michiel, Seppe

Financieel
Accommodatie + transport: €3.160 (+ €340 reserve) = €3.500
Te spenderen budget = €3.500 (€280 reserve) = per dag €270 = €17pp
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