WEGWIJZER vzw
KAMPVERSLAG

Polen

Poland vs. the Broechem squad
avontuur, citytrip, spel, chirokamp
Zuid-polen
Kampperiode:

-

Warschau, Krakau, Zakopane, Katowice

2/07/2016 tot 12/07/2016

Chiro Broechem
Grootte van de groep: vul in

(was je er al eerder?)

(aspiranten )

Leeftijd: kies - kies 16 – 18 jaar

Aantal leden:
Aantal begeleiding:
Aantal koks/anderen:

13
3
0

Contactpersoon:

naam VERTOMMEN Siemen
Emblem
Siemenvertommen@hotmail.com
0470 94 86 22

22/10/1993

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?

□ ja

□ neen

Te bereiken? Ja. ;)
Wie kunnen we eventueel nog contacteren?
Naam, contactgegevens
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1.

VOORBEREIDING EN PAPIERWERK

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

□ ja

□ neen

(wie dan wel? De drie aspirantenleiding)
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?
Lokale toeristische diensten
Waarover vond je moeilijk informatie?
Transport

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?
Iedere dienst / website / instantie, … probeert zijn eigen product/ dienst te verkopen/promoten. Dat maakt het als buitenstaander
echt niet gemakkelijk om de nodige informatie te vinden en of de juiste keuzes te maken. Het is daarom handig om onafhankelijke
personen te vinden! Dikwijls levert een forum, hoe laagdrempelig ook, als is het HLN.be, nuttigere informatie dan een officiële
website. Wij hebben ook via via via via via contact gezocht met enkele Poolse mensen die ons wouden informeren en die we
mochten contacteren moesten er ter plekke problemen ontstaan.

PAPIERWERK
Welke documenten had je nodig om erheen te reizen? ID kaart, eurocross kaart, ouderlijke toestemming (gemeente)
Wat moest je hiervoor doen?

Er aan denken

Welke kosten kwamen hierbij kijken?
In sommige gemeenten moet je het formulier voor ouderlijke toestemming zelf afdrukken. In dat geval kost van 1 vel papier + inkt.
Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?
stuur geregeld reminders naar ouders voor ouderlijke toestemming!
Er zijn geen vaccinaties of dergelijke nodig, maar dat weten vele ouders niet. Toon ze deze info dus zelf zwart op wit om hen gerust
te stellen. Moesten er toch personen zijn die om medische redenen (bv immunodeficiënties) een vaccinatie nodig hebben, hou er
dan rekening mee dat dit vaak al 6maand op voorhand moet gebeuren
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VERZEKERING
Welke (bijkomende) verzekeringen had je voor deze reis?

Naam van verzekering+ verzekeraar

(€

per persoon pp)

□ we namen geen extra verzekering
Onze Chiro verzekering dekte alles. Als je vreemde dingen gaat doen, neem dan even met je vereniging contact op wat er wel/niet
gedekt wordt. Ik denk bijvoorbeeld aan nachtzwemmen in de zee, bungeejumpen. Wees voorbereid! Wat als je ergens verloren
loopt en er enkele leden flauw vallen van de honger? Hou rekening met de worst case scenarios! Ben je hier niet goed in? Zeg dan
tegen je moeder wat je gaat doen; die zien op 2 seconden tijd de hele groep sterven op 11 mogelijke manieren.
Had je tijdens je reis te maken met ziekte, ongeval, diefstal,... en hoe verliep de afhandeling (mutualiteit, verzekering...)?
Ja! Een lid dat ergens in de bergen ziek werd en met een ambulance moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. 2 dingen vielen
me op:
1. De ziekenhuizen zijn (vaak) in privé handen en willen winst maken, of niet afrekenen met verzekeringsmaatsschappijen.
Als je je eurocross EN ID kaart niet bijhebt betaal je aan de kassa de volle pot. Nadien kan dit nog wel terug gevorderd
worden van de verzekeringen; maar als je plots een operatie van 5000 euro moet betalen zal je groep wel droog brood
moeten eten.
2. De dokters verdienen, in tegenstelling tot bij ons, zeer weinig. Ze doen hun job dus echt met het oog op het welzijn en de
gezondheid van de patiënten (zo was het in het ziekenhuis althans). Je kan hen dus gerust vertrouwen. Opgelet: velen
praten wel geen engels!
Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? Medische fiches van ieder lid bij, contactgegevens van ouders en
huisartsen van ieder lid, zelf een basic EHBO set. Vorige kamp namen we ook een oud leidster mee die verpleegster was. Ikzelf ben
ook medisch geschool dus capabel om ernstige situaties in te schatten of te zien wanneer er ingegrepen moet worden. Iemand
medisch geschool in je team hebben is zeker een aanrader!

KAMP77

© Wegwijzer Reisinfo vzw

versie 2016

GELDZAKEN
KOSTPRIJS VAN HET KAMP

Waardering:

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

€ 900

Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:

€ 150



Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te zamelen voor de reis?
Twee fuiven, klusjes, tappen, kerstkaarten verkoop, fuif-sponsoring

WISSELEN EN BETALEN
Hoe betaalde je ter plekke?

Waardering:



Cash en met de kaart

Heb je ter plekke geld afgehaald? ja
Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen?
niet met kleine bedragen werken. Ineens veel geld afhalen, of veel cash omruilen. Anders betaal je teveel aan wisselkoers of
commissie

Tips rond geld en betalen?
Polen is lekker cheap. Het is soms voordeliger op restuarant / snack te gaan dan om zelf te kopen.

Algemene prijspeil in het land

Spotgoedkoop  Goedkoop

Wat was er abnormaal duur?

Snelle treinen

Normaal

Duur

Wat was er abnormaal goedkoop?
Eten en drinken. Over het algemeen was alles er ongeveer 2 keer goedkoper als
hier, vooral in de horeca viel het op. Geen 5 euro voor een halve liter bier, maar 1 euro.
Wat was er niet te vinden qua product of dienst? Vlees (als in voor het warme eten, voor een BBQ bv)
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2.

TRANSPORT

TRANSPORT NAAR BESTEMMING

Waardering:



De leden gingen kies een transportmiddel met de vlieger

We werkten met deze transportmaatschappij(en):

ryanair, wizz air, polski bus en openbaar vervoer

Contactgegevens:

?

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING:
•
•

Totale kostprijs:
Prijs per persoon:

€ geen idee
€ 100 euro voor de vluchten en voor lange afstandsbussen 3-5 euro

•

Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)

bij ons niet van toepassing

Ervaringen transport naar de bestemming
soms liegen de roepende taxi chauffeurs niet wanneer ze met hun behaarde engels roepen dat “de taxi goedkoper is dan het
openbaar vervoer”. Effectief, steek een taxi vol, en je bespaart tijd en geld

TRANSPORT TER PLAATSE

Waardering:



We verplaatsen ons ter plekke lange afstanden: bus, lokaal: openbaar vervoer
We werken met deze transportmaatschappijen:
•
•

•
•

Polski bus
vul de naam en website of adres in

vul de naam en website of adres in
vul de naam en website of adres in

KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE:
•
•
•

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

€?
€ misschien max 20-30 euro?
denk het niet

Tips i.v.m. transport ter plaatse?
Neem op voorhand contact op met locals! Ze hebben weet van de verschillende opties. Er zijn ook meerdere openbare
treinmaatschappijen, dus dat maakt het zeker niet gemakkelijker
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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.

Good bye lenin hostel zakopane

http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/good-bye-lenin-hostel-za

Chillout hostel warschau

http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/chillout-

hostel_polen
Jopi hostel Katowice

http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/jopi-

hostel_polen
Good bye lenin hostel Krakau

http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/krakau_polen

vul de naam in

Paste hier de link naar de url op www.buitenlandskamp.be

vul de naam in

Paste hier de link naar de url op www.buitenlandskamp.be

vul de naam in

Paste hier de link naar de url op www.buitenlandskamp.be

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

4.

COMMUNICATIE


INTERNET EN GSM

Waardering

Op welke manier(en) had je toegang tot het internet? geef een gedetailleerde beschrijving
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

CONTACT MET LOCALS

□ neen
□ neen

Waardering:



Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?
hun talenkennis echt niet zo uitstekend is

Met wat engels zal je er uiteindelijk wel geraken, hoewel de locals

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?

Vriendelijk, behulpzaam, betrouwbaar, maar moeilijke communicatie
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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?

0

Welke sport- of avontuurlijke activiteiten hebben jullie gedaan?
raften, wandelen, mountainbiken in zakopane
Escape rooms & Auswitch en birkenau in krakau

Stadspel, lasershoot en karting in katowice
Stadspel, zoo en hoogteparcour in warschau
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?
alles was zeer goed in orde! Over de gehele lijn enorm tevreden. Voor details ivm specifieke activiteiten neem je maar contact op

ANDERE ACTIVITEITEN

Waardering:



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

Zie hierboven
Hoe beoordeel je deze activiteiten?
zie hierboven
Tips rond activiteiten?

regel alles via email; ook al kan je alle info vinden op de website.
Druk deze emails af; en neem ze mee naar de locatie. Wij hebben het zo 1 x voorgehad dat ze vergeten
waren dat ze ons een korting zouden toekennen. Dankzij deze mails hebben we dat kunnen recht zetten

WEER EN KLIMAAT
Hoe was het weer tijdens je kampperiode?
het algmeen heel neutraal (zoals belgië)

KAMP77
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We hebben geen enkele activiteit moeten aanpassen of laten vallen

Welke invloed had het weer op je kamp?

omwille van het weer.

VRIJ VERSLAG
Zaterdag 2 Juli eindhoven – warschau
zoo

8:50 opstijgen in eindhoven
10:35 aankomen in warschau
2u op voorhand inchecken (ryanair)
1:00u rijden
= 5:30 vertrekken op Chiro
= 5:40 afspreken op Chiro
11:00 – 13:00 naar hostel verplaatsen en instaleren
2 juli
-

Chillout hostel: 2115 PLN in het totaal.
Route luchthaven – hostel : Neem bus 175 en stap af op halte ‘Centrum 05/Centre 05/ Station (bij het Novotel
Hostel) , neem dan de ondergrondse passage naar de andere kant van het rond punt naar Marszalkowska straat
(Cepelia gebouw). Vanaf hier neem je bus 131 of 171 en ga er de volgende halte af, of stap dit stuk gewoon.
Busuren : 175  11:12u , 11:32u, 11:52u, …
131  rijdt om de 10 min
(http://warszawa.jakdojade.pl/#tabId=1&)
Wandelen :

-

Inchecken : 15u ( van wat ik op de site kan uitmaken )
Ik zal nog een mail sturen of we eventueel ons gerief er al kunnen gaan zetten.

-

Uitchecken: voor 11u

-

Zoo :

Prijs : 15 zloti pp  totaal 225 zloti
Bereikbaarheid: Goed met metro
Adres : Ratuszowa street 1/3, 03-461
Open tot 18u, reistijd ongeveer 40 min vanaf hostel met metro.
http://warszawa.jakdojade.pl/#tabId=0&
Reisroute :
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Indien vanuit hostel: Eerst metro M1 (metro mlociny) pakken op Marszalkowska straat (Metro
politechnika) tot aan het kruispunt (1 halte verder, metro swietokrzyska). Vervolgens metro M2
(Dworzec milenski) pakken en afstappen in Dworzec wilenski. Dan wandelen naar zoo (400 meter).
Eerste deel kan ook gewandeld worden.
Metro komt om de 3 min.
Indien rechtstreeks vanuit de luchthaven: Bus 175 en op zelfde plaats afstappen en daar metro M2
pakken.
-

alcohol in Warschau:
Alcohol mag niet gedronken worden op openbare plaatsen.
Leeftijd voor het conzumeren van alcohol is 18 maar naar het schijnt is het niet moeilijk om -18 van
alcohol te voorzien. Maar als ze straalbezopen zijn kunnen wij wel in de problemen geraken (logisch).

-

Prijskaartje:
Hostel : 47 pp
Zoo: 15 pp
Bus: 3,4 pp voor 20 min
Metro : 3,4 pp voor 20 min , 4,40 voor 75 min
Totaal : 72,3 pp ZONDER eten en drinken (= 16, 4 euro)
1083 voor hele groep ZONDER eten en drinken (=246, 6 euro)

13:00 naar de zoo gaan (zou 14 Zl zijn)
21:00 kwartfinale EK

Zondag 3 juli warschau
Vistula en/of stadspel

10:00 – 15:00 een stadspel spelen waarin ze de stad leren verkennen, wat vrije tijd hebben en ’s middags iets
mogen/moeten gaan eten.
 spel id vorm van opdrachten dus zodat ze de stad wat gezien hebben
15:00: chillen @ vistula (pleintje aan rivier waar ge kunt zwemmen, volleyabllen, …)

21:00 mogelijkheid tot EK kwart finale
!! opgelet het is zondag, winkels niet open!!

maandag 4 juli warschau
hoogteparcour
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50 PLN per persoon voor het hoogste level; en eventueel nog 10 extra om nog eens te doen.
Vlak naast zoo; dus vlakbij.

dinsdag 5 juli warschau - krakau
escape games

Vistula
’s morgends trein nemen van warschau naar krakau
zou 2:14u rijden zijn, het zou 40 Zl kosten pp. Trein zou ieder uur rijden
Escape rooms gebookt:
4 groepen geboekt voor 3 kamers; dus telkens 1 groep met rust.
Starten met eerste drie groepen
! op voorhand 4 groepen maken, jesse in groep zonder leiding.
Kwartier op voorhand aanwezig zijn.
1 booking mail afgedrukt
14:00 – 15:00 pauze groep 4
15:30 – 16:30 pauze groep 3
16:30 – 18:30 pauze algemene + ETEN
18:30 – 19:30 pauze groep 2
20:00 – 21:00 pauze groep 1
nadien stadje

woensdag 6 juli krakau
Auswitch & Birkenau

12 x 85 PLN = 102O PLN
Vragen aan Agi of nog mogelijk
Zoniet; citygolf en stadspel-zoektoch fotoding
Auswitch en birkenau bezoeken
Moet gegids worden
Verplicht tickets reserveren! Wel gratis…
Zou 300 zl zijn voor een gids voor een hele groep
KAMP77
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Rondleiding duurt 3,5u. Geen idee of dit enkel auswitch is of ook birkenau
En rijden meerdere bussen per uur naar auswitch
Is 1:40u rijden
Zou 28 Zl kosten heen en terug
Tussen A en B is er een gratis pendelbus
’s avonds de bus terug nemen naar Krakau
EK HALVE FINALE Polen – België ( 1-3 ) OM 21:00

Donderdag 7 juli krakau - zakopane
aquapark

Bus: meerdere per uur te nemen. Extra info bij hostel vragen desnoods.
Kaartjes zou je op de bus kunnen kopen; in krakow navragen of elders goedkoper kan.
Late namiddag in krakau de bus nemen naar zakopane
Blijkbaar zouden er heel veel bussen zijn naar zakopane
Rond 9u vertrekken met bus
Rond 12u aankomen
45 minuten stappen naar hostel
tot 13:30 uitpakken, instaleren en eten
dan 30 minuten naar aquapark stappen
omkleden en shizzle zodat ge om 14:30 in aquapark zit
3u zwemmen
17:30 – 18:00 uit zwembad komen enzo
terug slapen in hostel
21:00 halve finale EK (Ijsland – Italië - 2)

vrijdag 8 juli Zakopane
Raften

In de voormiddag stappen: 40 minuten heen, 40 minuten terug om de waterfalls te zien.
Siklawa waterfalls.
 slechte site, info vragen in hostel of in info point.
Slecht weer plan: bowling en waterpark.
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Namiddag; raften
Op 30 juni werd voorschot van 112 euro (500 PLN) betaald.
Pick up at 13:30 aan hostel
Lukas denk dat we rond 18:00 terug gaan zijn. Ze brengen ons terug

Zaterdag 9 juli Zakopane
Mountainbike

Lukas heeft mails gestuurd: Er zouden normaal gezien voldoende (goeie) fietsen zijn.
Zoniet; dan kunnen we nog slechtere fietsen pakken.
We doen dit zonder gids.
Er zijn een stuk of 4 routes. Die zijn aangegeven en kunt ge wss in het bike center bekijken.
Prijs: 75 PLN per persoon per dag voor goeie fiets; 50 voor slechte fiets
15 x 75 = 1125 PLN
De cable lift geen info over gevonden; maar ter plekke bekijken op basis van vermoeidheid en financieen.
= Dagactiviteit.

Zondag 10 juli Zakopane – Krakau - Katowice
veel vervoer en stadspel
We kunnen ook gaan zwemmen in de Wisla.
Polski bus nemen.
Duurt “maar” 3h40’. Kost 30 PLN pp
Departs 12:30 - 10.07.2016
Zakopane Zakopianski Dworzec Autobusowy
Arrives 16:10 - 10.07.2016
Katowice Dworzec PKS

Tickets zijn al betaald; betalingsbewijs afgedrukt

https://booking.polskibus.com/Pricing/ShowResults?SID=ywcpk5al131320185405x33gh2q&CS=562777

12:30 vertrekken, maar 15 minuten op voorhand aanwezig zijn! Mokt der mor 30 van.
Ervoor gegeten hebben! En ingepakt zijn.
Vertrek is wss op hetzelfde punt als aankomst.
KAMP77
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Check dag voordien zeker bij hostel.
arrive om 16:10 in katowice
Van bushalte naar hostel is het 1km stappen
559 PLN voor eerste nacht is reeds betaald.
Mailverkeer afgedrukt
dan naar hostel stappen: uitpakken en instaleren
Dan stad bezichtigen en een goei kafe zoeken voor de finale
21:00 EK Finale: België – Italië (2-0)

maandag 11 juli Katowice
Lasershooting & karting

11:00 afspraak bij karting
Tor Kartingowy AUTODROM
ul.Stawowa 4
Sosnowiec 41-214
tel. +48 507 810 058
biuro@gokarty.sosnowiec.pl
2uur karten met 8 karts.
Kost ons 1845 PLN waarvan er reeds 100 betaald zijn op voorhand.
Tis 950m stappen
Om 15u moeten we bij lsershooting zijn.
Nadien kunnen we nog ter plekke zien of we lazer maze erbij nemen.

laserhouse Katowice
40-067 Katowice
ul.Kamienna 9
32 229-00-21
email : katowice@laserhouse.pl
geen avondplanning

Dinsdag 12 juli Katowice - eindhoven
Terug naar huis

we moeten om 5:35 op de luchthaven zijn, want om 7:35 stijgen we op en om 9:30 landen we.
KAMP77
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TAXI BELLEN OP VOORHAND!
Zou bij benadering 100 Zlotte voor 1 taxi moeten zijn; is 35 km; 35 minuten rijden.
Dus om 5uur met taxi vertrekken.
Dus lekker schappelijk om 4u opstaan.

Beste ouders,
Wij gaan van 2 tot 12 met jullie oogappeltjes op een onvergetelijke reis. Om jullie toch een idee
te geven van wanneer we waar zitten, vinden jullie hieronder een kort overzicht van onze
planning en enkele belangrijke gegevens.

Indien jullie ons willen bereiken, is dit mogelijk op volgende gegevens.
Wij zijn steeds bereikbaar op volgende gsm-nummers en voor vertrek ook op deze
emailadressen :
Siemen Vertommen : +32 470948622 siemenvertommen@hotmail.com
Lukas Van Riel : +32 470863827 lukasvr96@icloud.com
Jonas Ryckers : +32 476372936 jonasrijckers4@hotmail.com

! Zakopane is in de bergen gelegen, dit kan beteken dat we er mogelijks geen ontvangst zullen
hebben. Dit weten wij niet op voorhand. Indien dit het geval is en jullie ons toch dringend nodig
hebben, probeer dan het hostel te contacteren.

Verder geven we ook de gegevens van de volwassen begeleiding van Chiro Broechem mee. (
voor de duidelijkheid, zij gaan niet mee op deze waanzin-leuke reis )
Tom Adriaenssen : 04 95 58 84 63
Katrien Guetens : 04 86 65 41 06

Voor meer info qua verzekeringen en andere paparassen kan je steeds eens een kijkje nemen op
de site van Chiro Nationaal. https://chiro.be
We stijgen 2 juli op in Eindhoven en een kleine 3 uurtjes later landen we in Warschau.
Hier zullen we tot en met 4 juli vertoeven. We overnachten hier in het Chillout hostel.

Chillout hostel
7/10 Poznanska Street
00-680 Warschau Polen
Telefoon : +48 22 409 98 81
Website: www.chillouthostel.pl

Op 5 juli nemen we de trein naar Krakau en blijven er tot en met 6 juli.
Hier overnachten we in het Good Bye Lenin hostel.
Kazimierz Jewish district, Krakau
Telefoon : +48 506 596 680
Website: http://goodbyeleninhostel.com

Op 7 juli is het tijd om ons te verplaatsen naar Zakopane waar te tot 10 juli zullen blijven. Hier
spenderen we onze nachten, raar maar waar, ook in het Good Bye Lenin hostel.
Chlabowka 44, Zakopane
Telefoon: 018 20013 30
Van 11 tot 12 juli verblijven we onze laatste dagen in het Jopi hostel in Katowice.
KAMP77
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Jopi Hostel
Slask, ul. Plebiscytowa 23
40-036 Katowice
Telefoon: +48 32 2043432

Tot slot nog de vluchturen en de vluchtnummers.
Heen : vlucht FR4021 (Ryanair)
Vertrek: 08:50u (Eindhoven) Aankomst: 10:35u (Warschau)
Terug: vlucht KF8F5R (Wizz air)
Vertrek : 08:25 (Katowice) Aankomst: 10:20u (Eindhoven)
Aan de hand van de vluchtnummers kunnen jullie zelf nagaan of onze vluchturen veranderen.
Beste ouders,

Wanneer onze fluostiften stilaan leeg zijn, het ontbijt vervangen wordt door een stevige hooikoortspil en de flanellen lakens terug
achter slot en grendel kunnen kan dat maar 1 ding betekenen: school uit, vakantie in! Nog 12 dagen en we vertrekken eindelijk op
buitenlands kamp. In dit mailtje worden nog even enkele belangrijke zaken herhaald en willen we nog even de aandacht vestigen op
enkele zaken. Lees dus zeker aandachtig alles door en aarzel niet om ons te contacteren als er nog vragen zouden zijn 
Denk je nog aan…
… Je paspoort? Zonder kan je uiteraard niet op de vlieger stappen. Ook vragen we dat iedereen een kopie van zijn ID kaart
bij zich heeft en bovendien ook nog een kopie (scan of foto) van zijn/haar ID kaart naar ons mailt. Dan hebben wij dit zeker
ook digitaal.
… Je ouderlijke toestemming? Iedereen (-18j) die met ons meereist moet een schriftelijk bewijs hebben dat jullie (ouders)
toestemming geven om met ons mee te mogen reizen. Je kan dit formulier bekomen op het gemeentehuis. Net zoals voor je
ID kaart zouden we ook hier graag een digitaal kopietje van ontvangen
… Belwaarde? Niets zo vervelend als verloren lopen in een onbekende stad en niet kunnen bellen omdat je met je laatste
belwaarde naar je lief in België hebt ge-smst. Voor mensen met een abonnement is dit natuurlijk geen probleem. Let er wel
op: bellen, en zeker surfen, in het buitenland is niet goedkoop!
Neem zeker mee…
… Zwemgerief! Misschien gaan we zelfs zo hard zwemmen dat uw zwemkledij gewoon opgezwemt geraakt. Daarom lijkt ons
een tweede zwembroek / badpak / bikini geen overbodig luxe!
… Bottinnen! Tenzij je natuurlijk beter bergen kan verzetten op crocs of teenslippers.
… Trekkersrugzak! Dit is echt wel nodig: We gaan on geregeld verplaatsen en dan volstaat een schattig roos valiesje met
wieltjes onder niet. Ook robuuste blauwe of groene valiezen, met of zonder wieltjes, lijken ons ook niet geschikt. Een bruine
trekkersrugzak daarentegen wel. Hoewel andere kleuren zeker en vast ook aanvaard worden.
… Een zakcentje! Eten, drinken, overnachtingen en activiteiten betalen wij (of de kas alleszins), dus daar moet je niet op
voorzien zijn. Souvenirtjes , een drankje extra, dat mooie topje of een oei-ik-heb-geen-onderbroeken-bij-incidentje is dan
weer niet in de prijs inbegrepen. Wij vonden het zelf heel moeilijk om in te schatten wat ons een goed richtbedrag leek; maar
80€ omgezet in zlotty (= 350 PLN) leek ons realistisch om op alles voorzien te zijn. Het is uiteraard niet de bedoeling dat iedere
zlotty ook effectief uitgegeven wordt. Jullie zijn zelf vrij om te kiezen hoeveel je uiteindelijk meegeeft. Met 5 euro zakgeld
gaat je reis zeker niet minder leuk zijn!
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Ivm geld: er zijn drie opties om aan zlotty’s te komen:
1.

Je wisselt bij je eigen bank geld om (voordelig, maar je moet op voorhand een bedrag
kiezen)
2. Je haalt ter plekke geld. De Poolse bouwstijl is een zeer bijzondere, die enorm graag
bankautomaten verwerkt alle soorten gebouwen. Zolang je een bankkaart hebt dit
geldopnames in het buitenland toelaat is dit ook een optie. Opgelet; bij sommige
banken betaal je een (kleine) toelage om geld af te kunnen halen.
3. Je neemt euro’s mee en wisselt ze ter plekke om in wisselkantoren. Hoewel de
wisselkantoormensen uiteraard ook winst maken op onze transacties vallen de tarieven
& koersen daar heel goed mee. Den truc is om uw wisselkantoor goed uit te kiezen: In
de drukste winkelstraat waar er 5 naast elkaar zijn die onderling concurreren: goed
idee. Op de luchthaven waar slechts 1 kantoor is en rijke zakenlui gedwongen worden
om hun geld te wisselen om ne koffie te kunnen kopen: slecht idee.
Kies dus zelf maar hoe je het doet.
Opgelet: Als je Poolse valuta meegeeft, steek deze dan in een gesloten omslag aub! Het zou
jammer zijn moesten de leden vlak voor vertrek ontdekken waar we heen gaan op basis van
de valuta!

… het casual reisgerief: Tandenborstel, tandpasta, zonnebril, handdoek(en), voldoende kleding, teenslippers en
alle andere dingen die je anders ook mee op reis zou nemen. Slaapzak, kussens en tentjes zijn niet nodig. Gamel,
bestek en beker neem je voor de zekerheid maar mee.
En wat als…
Bij ieder stresske, klein of groot, kan je het antwoord op de meeste “ooh neee, maar wat als…”-vragen terug
vinden in de bijlage “verblijf en contact gegevens”. Daarin vind je onze contactgegevens, die van onze veebees
(Katrien en Tom), die van Chiro nationaal (die onze verzekeringen e.d. regelen), onze vluchtnummers en uren en
de gegevens van de hostels waar we verblijven en de data wanneer we waar precies logeren.
Nog wat concrete zaken ivm de vlieger en vervoer
• Je mag handbagage meenemen, maar denk eraan dat hier geen vloeistoffen in mogen zitten!
• We vliegen heen met Ryanair en terug met Wizz air; om de mail niet langer te maken dan dat hij al is ga ik
niet het hele regelement omtrent bagage kopiëren, maar gewoon vragen om zelf even een kijkje te nemen
op beide websites en zeker aandachtig te zijn op de afmetingen en het gewicht van zowel je trekkersrugzak
(bagage) als je handbagage!
• Het vervoer: Dankzij enkele super mama’s en papa’s geraken we op 2 juli op de luchthaven en op 12 juli weer
terug in Broechem. Even een overzichtje:
o Heen op 2 juli
 Afspraak om 5:30u op de chiro, zodat we om 5:40u kunnen vertrekken
 De ouders van Anke, Jesse en Wannes brengen ons weg
o Terug op 12 juli
 We landen om 9:30u in eindhoven
 De ouders van Simke, Jesse en Darién zullen ons dan om 9:45 opwachten in de vertrekhal
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