Jinkamp Croatia 2016
Algemeen
9 jinners + 2 leiding

Planning:
















KAMP79

Dag 1 – woensdag 6 juli: Landen pula  (12u.)/Pula/Pula
Dag 2 – donderdag 7 juli: Pula/Pula/Pula
Dag 3 – vrijdag 8 juli: Pula/via Labin & Brestova over Cres(Merag) naar Krk(Valbiska)/Krk
Dag 4 – zaterdag 9 juli: Krk/Krk/Krk
Dag 5 – zondag 10 juli: Krk  Rab/Rab/Rab
Dag 6 – maandag 11 juli: Rab  Pag/ Pag
Dag 7 – dinsdag 12 juli: Pag/ Pag  Zadar /Zadar
Dag 8 – woensdag 13 juli: Zadar/Zadar/Zadar
Dag 9 – donderdag 14 juli: Zadar  Krka Nat. Park/ Krka /Krka
Dag 10 – vrijdag 15 juli: (Krka) Sibenik/ (Krka)Sibenik  Split /Split
Dag 11 – zaterdag 16 juli: Split/Split/Split
Dag 12 – zondag 17 juli: Split/ Split  Pula/ Pula
Dag 13 – maandag 18 juli: Pula/ Rovinji /Rovinji of Pula
Dag 14 – dinsdag 19 juli: Rovinji of Pula/Pula/Pula + (Florian via bus nr Rijeka & vliegt om 15u45)
Dag 15 – woensdag 20 juli: Pula/vertrek Pula 12u.25 
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Vliegtuig
-

5 trekrugzakken van 20 kg
4 trekrugzakken van 15 kg
11 x handbagage (gewicht van max 10kg en max afmeting van 55cm x 40cm x 20cm)

Munteenheid = Kuna
EUR/HRK: 1,0000 EUR = 7,5065 HRK
HRK/EUR: 1,0000 HRK = 0,1332 EUR

Budget
-

Voorlopig ingecalculeerd = binnen budget
500 EUR buffer
Jinners: max 100 EUR zakgeld mee

6/07/2016
7/07/2016
8/07/2016
9/07/2016
10/07/2016
11/07/2016
12/07/2016
13/07/2016
14/07/2016
15/07/2016
16/07/2016
17/07/2016
18/07/2016
19/07/2016
20/07/2016
totaal

KAMP79

€ 390
€ 690
€ 500
€ 430
€ 715
€ 670
€ 640
€ 550
€ 670
€ 415
€ 1155
€ 510
€ 680
€ 400
€ 330
€ 8745
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Planning
Woensdag 6 juli
Dagplanning
voormiddag
- 06u: vertrek richting
luchthaven
Charleroi
- 10u15: vertrek
vlucht

namiddag
- 12u: aankomst Pula
- geld afhalen
- installeren op
camping
- Pula verkennen

avond
- “lighting giants”
bezoeken
- Op stap in Pula

overnachting
- Camping Stoja

Info

-

-

Lighting giants
o http://www.dezeen.com/2014/05/31/croatian-designer-creates-giant-light-show-byilluminating-shipyard-cranes/
Camping Stoja:
o Stoja 37
52100 Pula
o http://www.arenacamps.com/arenacamps_camping/stoja_camping

Budgetplanning
wat?
airport bus
eten en drinken
camping Stoja
bus Pula centrum – camping Stoja
totaal

KAMP79

prijs pp
30 KN
20 EUR
10 EUR
1.4 EUR
390 EUR
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Donderdag 7 juli
Dagplanning
voormiddag
- Fietsen huren
(Maremonti Travel
Agency) in centrum
Pula
- Bezoek Amfitheater
Pula

namiddag
- Naar Premantura
Peninsula / Rt.
Kamenjak
- SUP of windsurfen

avond
- BBQ op camping

overnachting
- Camping Stoja

Info
-

-

-

Maremonti Travel Agency
o Flavijevska 8
52100 Pula
o http://maremonti-istra.hr/en
Windsurf Station
o Rt Kamenjak – Premantura Skoljic harbor 52100 Pula
o http://www.windsurfstation.com
Nuttige links
o http://www.windsurfing.hr/index.php/?lang=en

Budgetplanning
wat?
fietsen huren (per dag)
amfitheater Pula
eten en drinken
camping Stoja
bus Pula centrum – camping Stoja
SUP (2 uur)
totaal

KAMP79

prijs pp
75 KN
40 KN
20 EUR
10 EUR
1.4 EUR
16 EUR
690 EUR
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Vrijdag 8 juli
Dagplanning
voormiddag
- Bus van Pula naar
Krk

namiddag
- Installeren op
camping Bor
- Krk verkennen +
Kosljun island (20
kuna)?!

avond
- Eten
- Volsonis Bar

overnachting
- Camping Bor

Info
-

Autotrans Pula
o Trg 1. Istarske brigade 1
52100 Pula
o https://www.autotrans.hr/en-us/autotrans-pula

-

Camping Bor
o Crikvenička 10
51500 KRK
o http://www.camp-bor.hr/en

Budgetplanning
wat?
bus Pula – Krk
eten en drinken
camping Bor
totaal

KAMP79

prijs pp
119 KN
20 EUR
10 EUR
500 EUR
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Zaterdag 9 juli
Dagplanning
Voormiddag
- Bus van Krk Town
naar Baska

namiddag
- Bezoek Baska +
strand Bunculuka,
stara Baska of Vela
Luka/Plaza

avond
- Kampvuur (op het
strand)

overnachting
- Camping Bor

Info
-

Nuttige links
o Wakeboarden/waterskiëen  http://www.wakeboarder.hr/?page_id=37
o Aquarium Krk  http://www.aquariumkrk.com/_en/index.html

Budgetplanning
wat?
bus van Krk Town naar Baska
bus van Baska naar Krk Town
eten en drinken
camping Bor
totaal

KAMP79

prijs pp
35 KN
35 KN
20 EUR
10 EUR
430 EUR
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Zondag 10 juli
Dagplanning
Voormiddag
- Ferry van Valbiska
(Krk) naar Lopar
(Rab) om 11u45
- 1u.05: bus Lopar
naar Rab Town

namiddag
- Installeren op
camping Padova 3
- Rab Activity
(snorkelen/banana’s
/speed cruise)

avond
- Dock 69

overnachting
- Camping Padova 3

Info

-

-

-

Rab Activity
o http://www.rab-activity.com/
o chill out met hangmat
o speedboat
o banana
Camping Padova 3
o Banjol 496
51280 Rab
o http://www.rab-camping.com/eng/camping-padova-3
Nuttige links
o http://www.rab-visit.com/

Budgetplanning
wat?
ferry van Krk naar Rab
Rab Activity
eten en drinken
camping Padova 3
Total

KAMP79

prijs pp
37 KN
30 EUR
20 EUR
10 EUR
715 EUR
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Maandag 11 juli
Dagplanning
voormiddag
- Kuieren in Rab
Town

namiddag
- Komrcar Park
bezoeken + chillen +
spelletjes spelen

avond
- Ferry van Rab naar
Novalja (Pag) om
18u55
- Installeren op
camping Strasko
- Uitgaan @ Zrce
Beach

overnachting
- Camping Strasko

Info

-

Camping Strasko
o Zeleni put 7
53291 Novalja
o http://www.kampstrasko.com

Budgetplanning
wat?
Ferry van Rab naar Novalja (Pag)
eten en drinken
club @ Zrcé Beach
camping Strasko
Total

KAMP79

prijs pp
45 KN
20 EUR
25 EUR
10 EUR
670 EUR
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Dinsdag 12 juli
Dagplanning
voormiddag
- uitslapen

namiddag
- Bus van Novalja
naar Zadar
- Installeren op
camping Borik
- Verkennen Zadar

Avond
- The Garden
- “sun salutations”
- “sea organ”

overnachting
- Camping Borik

Info
-

Autotrans Novalja
o Špital bb 53291 Novalja
o https://www.autotrans.hr/en-us/autotrans-novalja

-

Camping Borik
o Autokamp "BORIK"
Majstora Radovana 7
23000 ZADAR
o http://www.campingborik.com
The garden
o http://www.watchthegardengrow.eu

-

Budgetplanning
wat?
van Novalja naar Zadar met bus
The Garden
eten en drinken
camping Borik
totaal

KAMP79

prijs pp
59 KN
20 EUR
20 EUR
10 EUR
640 EUR
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Woensdag 13 juli
Dagplanning
voormiddag
- Zadar bezoeken,
shoppen, cultuur
opsnuiven
- “sea organ”

namiddag
- stadsspel Zadar

avond
- Zadar nightlife

overnachting
- Camping Borik

Info
-

Maslenica Bridge Bungee jump
o Vanuit Zadar vertrekken (30 minuten rijden)
o http://www.izazov-tours.hr/index.php?lang=en
o 460,00 HRK (60 EUR)
o Zit nog niet in budget

Budgetplanning
wat?
Zadar nightlife
eten en drinken
camping Borik
totaal

KAMP79

prijs pp
20 EUR
20 EUR
10 EUR
550 EUR

© Wegwijzer vzw

2016

Donderdag 14 juli
Dagplanning
voormiddag
- Bus Zadar naar
Sibenik om 07u
- Bus Sibenik naar
Lozovac (Krka park)

namiddag
- Bezoek Krka
national park + boat
excursion

avond
- Kleurentotemisatie

overnachting
- Camping Krka

Info
-

-

-

-

Kleurentotemisatie
o Per kleur eigenschappen opnoemen
o Persoon in kwestie gaat even wandelen/weg van de groep
o Combinaties maken van eigenschappen om zo tot een kleur te komen
Autotrans Zadar
o Ante Starčevića 2
23000 Zadar
o https://www.autotrans.hr/en-us/autotrans-zadar

Krka National park
o Trg Ivana Pavla II br. 5
22000 Šibenik
o http://www.np-krka.hr/
Camping Krka
o Skocici 2
HR 22221 Lozovac
o http://www.camp-krka.hr/

Budgetplanning
wat?
bus Zadar naar Sibenik
bus Sibenik naar Lozovac (Krka park)
bezoek Krk national park + boat
excursion
eten en drinken
camping Krka
totaal

KAMP79

prijs pp
31 KN
25 KN
180 KN
20 EUR
10 EUR
670 EUR
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Vrijdag 15 juli
Dagplanning
voormiddag
- Bus Lozovac naar
Sibenik
- Bus Sibenik naar
Split om 8u30

namiddag
- Stad verkennen

avond
- strandwandeling

overnachting
- Camping Stobrec

Info
-

Autotrans Zadar
o Draga 14
22000 Šibenik
o https://www.autotrans.hr/en-us/gradski-parking-sibenik

-

Camping Stobrec
o Sv. Lovre 6
21311 Stobreč, Split
o www.campingsplit.com

Budgetplanning
wat?
bus Lozovac naar Sibenik
bus Sibenik naar Split
eten en drinken
camping Stobrec
totaal

KAMP79

prijs pp
25 KN
35 KN
20 EUR
10 EUR
415 EUR

© Wegwijzer vzw

2016

Zaterdag 16 juli
Dagplanning
voormiddag
namiddag
daguitstap vanuit Split: extreme canyoning on
cetina river

avond
- bekomen van onze
dag / chillen / stad
verkennen

overnachting
- Camping Stobrec

Info
-

http://www.croactiveholidays.com/ (kayakken, klimmen, zipline, SUP)
http://www.sugamantours.com/ (boat tours)
http://www.splitadventure.com/ (rafting, canyoning,…)
o http://www.splitadventure.com/extreme-canyoning-on-cetina-river.asp

Budgetplanning
wat?
extreme canyoning on cetina river
eten en drinken
camping Stobrec
totaal

prijs pp
75 EUR
20 EUR
10 EUR
1155 EUR

Zondag 17 juli
Dagplanning
voormiddag
- Kuieren in Split

namiddag
- Heuvel Marjan
beklimmen
- Eventueel zoo
bezoeken?

avond
- Bus van Split naar
Pula (vertrek 20u30)

overnachting
op de bus

Info
-

Autotrans Split
o Obala kneza Domagoja 10
21000 Split
o https://www.autotrans.hr/en-us/touring-croatia-split

Budgetplanning
wat?
eten en drinken
bus van Split naar Pula
totaal

KAMP79

prijs pp
20 EUR
202 KN
510 EUR
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Maandag 18 juli
Dagplanning
voormiddag
- bus Pula naar Porec
- waterpretpark
Aquacolors

namiddag
- waterpretpark
Aquacolors
- bus Porec naar Pula

avond
- chillen + bezinning

overnachting
- Camping Stoja

Info
-

Autotrans Pula
o Trg 1. Istarske brigade 1
52100 Pula
o https://www.autotrans.hr/en-us/autotrans-pula

-

Aquacolors
o POREČ Molindrio 18
52440 Poreč
GPS: 45°11'59.2"N 13°36'20.9"E
o https://www.aquacolors.eu
Bus van Porec naar Pula

-

Budgetplanning
wat?
bus Pula naar Porec
waterpretpark Aquacolors
eten en drinken
bus Porec naar Pula
camping Stoja
totaal

KAMP79

prijs pp
44 KN
155 KN
20 EUR
46 KN
10 EUR
680 EUR
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Dinsdag 19 juli
Dagplanning
voormiddag
- Rovinji bezoeken

namiddag
- Rovinji bezoeken

avond
- Laatste avond 

overnachting
- Camping Stoja

Info

- Florian op bus van Pula naar Rijeka en dan van Rijeka naar Rijeka Airport
o Bus van Pula naar Rijeka om 8u30 = 65 KN

o Bus van Rijeka naar Rijeka Airport om 13u00 = 50 KN

Budgetplanning
wat?
bus Pula naar Rijeka (Florian)
bus Rijeka naar Rijeka Airport (Florian)
eten en drinken
camping Stoja (10 man)
totaal

KAMP79

prijs pp
65 KN
50 KN
20 EUR
10 EUR
400 EUR
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Woensdag 20 juli
Dagplanning
voormiddag
- Transfer naar Pula
Airport om 8u05

namiddag
- 14u10 in Charleroi

avond
THUIS 

overnachting
THUIS 

Info
-

Transfer van Pula naar Pula Airport  nog bekijken!

Budgetplanning
wat?
eten en drinken
transfer naar Pula Airport
totaal

KAMP79

prijs pp
20 EUR
10 EUR
330 EUR
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Spelletjes & materiaal


Mee te nemen
o frisbee
o voetbal/strandbal
o snorkels



tussen vier vuren met strandbal



om ter eerst tent opzetten  verliezer kookt



Time’s up + ik ben een banaan.



Zoek de jin: iedereen moet op een bepaalde plek geraken zonder door de begeleiding gezien te
worden. Verkleden is dus de boodschap! Leuk is om dit op een plek te spelen waar heel wat
mensen passeren zoals een groot station of de wekelijkse markt.



Vragenzakje: Iedereen schrijft een aantal vragen op. Stop deze allemaal in een zakje en tijdens de
tocht kan er zo nu en dan een vraag getrokken worden waar iedereen of per twee dan een
antwoord op kan geven.



Bandopnemer: Neem een bandopnemer mee en maak een live tochtverslag.



De kampuitdaging: Kies voor jullie op kamp vertrekken een aantal uitdagingen om te
verwezenlijken tijdens het kamp. Bijvoorbeeld vers gevangen vis eten, steeds bij mensen thuis
slapen,...



Gotcha: De klassieke versie is jullie welbekend. Maar je kan ook woordgotcha spelen waarbij
iedereen een woord en een naam trekt. De bedoeling is om de jin op je kaartje het getrokken
woord te laten zeggen. Als dat gelukt is krijg je het woord en de naam van de verloren jin en kan
je verder spelen.



Geheim vriendje: Iedereen krijgt de opdracht om een andere jin zo onopvallend en toch zo
origineel mogelijk te verwennen gedurende het kamp/één dag



Estafette op het strand.
o Kopje onder in het water
o Lopen naar het zand en daar 5 koprollen doen.
o Kleur van waterijsje opzuigen.
o 3 keer strandbal in de lucht houden al schoppend.

Verlies van een identiteitskaart of paspoort tijdens een buitenlands kamp
Proactief


Zorg dat je een scan/kopie van het ID/paspoort van iedere leid(st)er/lid hebt, bijvoorbeeld in je
mailbox, zodat je die ten alle tijden kan afdrukken of raadplegen.



Zorg dat je voor àlle minderjarigen de toestemming van de ouders hebt (= iedereen die op het
moment van de reis nog geen 18 jaar is, zelfs als hij/zij 18 wordt in dat jaar) om die persoon mee
naar het buitenland te nemen. Die toestemming moet door de ouders via de gemeente
geregeld worden. Zorg dat je de papieren mee op zak hebt, maar zorg ook hier voor een scan van
alle papieren in je mailbox zodat je ze ten allen tijde kan printen indien nodig.



Een tijdelijk reisdocument aanvragen, gaat sneller als je bovenstaande papieren heb, of iets
anders waarmee je jezelf kan identificeren, bijvoorbeeld een rijbewijs.

KAMP79

© Wegwijzer vzw

2016



Check op voorhand bij de luchtvaartmaatschappij wat de gang van zaken is bij het verlies van een
ID/paspoort. Zo weten we bijvoorbeeld dat je bij Ryanair niet mag instappen zonder geldig
paspoort, dus ook niet met een kopie of iets dergelijks, andere maatschappijen zijn daar iets
flexibeler in, maar je kan best uitgaan van het slechtst mogelijke scenario.



Check twee dagen voor vertrek of iedereen zijn ID/paspoort nog heeft, op twee dagen heb
je meer kans om nog een paspoort te regelen, net voor het vertrek is dat heel wat lastiger.

Als het dan toch gebeurt...


Doe altijd aangifte bij de politie ter plaatste, die aangifte heb je nodig om een tijdelijk bewijs aan
te vragen. Vraag een kopie van het procesverbaal.



Vraag aan de politie al de nodige info om een tijdelijke ID/ paspoort aan te vragen.



Neem contact op met het nationaal secretariaat, van hier kan al een eerste stap gezet worden in
het contact met de ambassade/consulaat.



Neem contact op met de plaatselijke ambassade of het consulaat. Maak de juiste afspraken, zorg
dat je de nodige documenten en pasfoto’s hebt. (kopie van de aangifte bij de politie en drie
recente pasfoto’s) Je kan enkel een tijdelijk reisdocument bekomen, geen nieuw ID/paspoort.



Elke ambassade of consulaat werkt anders maar in de meeste gevallen zijn ze erg behulpzaam en
spreken ze vlot Nederlands. Als er geen Belgische afdeling is in het land waar je je bevindt, neem
dan contact op met een andere ambassade/consulaat van de EU.



Laat je kaart blokkeren via Doc stop. Bel gratis 00800 2123 2123*




Kan je 00800 2123 2123 niet bereiken? Bel dan naar +32 2 518 2123
Je bent via Scouts en Gidsen Vlaanderen niet verzekerd voor dergelijk voorval.

Contacten


KAMP79

Noodnummer Scouts & Gidsen Vlaanderen: 0474 26 14 01

© Wegwijzer vzw

2016





Ambassade Zagreb
Pantovčak 125 B1
10000 Zagreb
zagreb@diplobel.fed.be
http://croatia.diplomatie.belgium.be
Tel.: +385 1 457 89 01
Fax: +385 1 457 89 02
Tel. in noodgevallen (zwaar ongeluk, arrestatie, hospitalisatie...) en buiten de openingsuren: +385
98 203 044
Nuttige links
o http://www.belgium.be/nl/familie/internationaal/reisdocumenten/verlies_van_documen
ten/
o http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoor
t/Verlies_of_diefstal/
o http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/Belgen_in_nood/

Voor de ouders
-

KAMP79

voor de min 18 jarigen: geldig bewijs dat ze het land uit mogen zonder ouders en onder ons
toezicht  aanvragen bij de gemeente
geldig paspoort
Europese ziekteverzekeringkaart
Bloedgroepkaart
Individuele steekkaart invullen (in Engels)
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