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Portret

Speleologie in druipsteengrotten, wandeltochten in de Witte Karpaten en de Lage Tatra,
mountainbiken door berg en dal, kamperen bij de blauwe Tatra-ogen, raften op de Donau, een
terrasje doen in Bratislava, je kampthema leven inblazen en terugkeren naar tijden van ridders
en jonkvrouwen, de nationale humor ontdekken tijdens het humorfestival in het oude mijnstadje
Kremnica, … Je raadt het al. Slowakije is een uitstekende kampbestemming voor elke
jeugdbeweging met zin voor avontuur. Het Tatragebergte, het kroonjuweel van de westelijke
Karpaten, domineert het Slowaakse landschap. Het aangename continentale klimaat zorgt voor
warme zomers en koude winters. Ideaal dus om te ontsnappen aan het vaak druilerige Vlaamse
vlakke zomerland. Slowakije is trots tot de Europese Unie te behoren. In 2009 werd de Euro
ingevoerd en ook betalen met bankkaarten gaat gemakkelijk.
www.slovakia.travel is de website van de Slowaakse toeristische dienst. Je vindt er heel wat
praktische info i.v.m. activiteiten, vervoer, accommodatie, evenementen, …

Infobronnen

- Web
www.slovakia.travel en www.sacr.sk: Slovaakse toeristische dienst (officiële site)
www.bratislava.sk: Bratislava Information Service (officiële site)
www.slowaaks-verkeersbureau.nl: Slowaaks Verkeersbureau (Amsterdam)
www.slowakije.com: Nederlandstalige website
www.slovakia.org: Slovakia.org (portaalsite)
www.slowakije.net: actueel nieuws over Slowakije en praktische informatie
www.slovakia.com: Slovakia Travel Services (commerciële site)
www.slovak.com: toerisme, kunst, keuken, folklore, enzovoort
www.bratislavaguide.com: Bratislava Guide (portaalsite voor Bratislava)
www.tatry.net: Hoge Tatra
www.slovenskyraj.sk: Slovensky Raj
http://eng.aices.sk: informatie over lokale toeristische informatiebureaus
- Reisgidsen
* De meeste reeksen reisgidsen hebben een uitgave over Slowakije, meestal gecombineerd met
Tsjechië: Lonely Planet, Rough Guide, Trotter, Blue Guide, Dominicus. Deze gidsen zijn ideaal
voor praktische info in verband met transport, accommodatie, afstanden, activiteiten, … Het is
aan te raden één van deze gidsen mee te nemen op kamp.
* Er bestaan ook heel wat gidsen met algemene info: Slowakije Reishandboek (Elmar),
Tsjechië, Slowakije (Gouden Serie ANWB), Bratislava (Bradt), Slovakia Tourist Guide (Príroda).
AL DEZE GIDSEN VIND JE IN HET REISINFOCENTRUM VAN Wegwijzer vzw
- Kaarten
* www.freytagberndt.sk: Freytag & Berndt (Slowakije-kaarten, in het Slovaaks)
* www.dajama.sk: uitgeverij Dajama (met o.a. wandelgidsen 'Knapsacked Travel in Slovakia')
* www.priroda.sk/html/english.html: Priroda Publishing
* www.vku.sk: uitgeverij VKU (ondermeer wandelkaarten voor heel Slowakije, in het Slovaaks)
Op de website van Wegwijzer kun je nagaan welke reisgidsen, kaarten en tijdschriftartikels ter
beschikking zijn.
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Formaliteiten

Een kamp in het buitenland betekent natuurlijk ook wat papierwerk.
-

Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID hebben.

-

Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen

-

Zorg er voor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten

-

Europese Ziekteverzekeringskaart:

-

Neem van elke minderjarige deelnemer een schriftelijke toestemming mee van de
ouders (bij voorkeur opgesteld in het Engels, Frans of Spaans).

-

Voor Scouts en Gidsen: als je van plan bent om een buitenlandse scoutsassociatie te
bezoeken of er te overnachten, vergeet dan niet het Scouts- en Gidsenpaspoort (of
internationale aanbeveling) mee te nemen. Dit is een bewijs dat je daadwerkelijk bij
een wereldbeweging bent aangesloten.
Je kan dit document aanvragen bij de internationale dienst van je scouts en/of gidsen
vereniging.

Reisbudget

In Bratislava zijn de prijzen te vergelijken met de prijzen in België. Daarbuiten is alles een stuk
goedkoper, vooral eten en drinken in restaurants is niet duur.
Slowakije is naar onze normen een relatief goedkoop land. Je vindt overal de nodige
levensmiddelen aan een voordelige prijs. Een brood kost ongeveer €0,76, een fles water €0,53,
een pintje tussen €1,13 en €1,44). Brandstof voor de auto is er naar verhouding wel vrij duur,
met name even duur als in België. Als je in de zomer goedkoop reist (d.w.z. op goedkope
campings verblijft, zelf kookt, de goedkope cafeetjes uitkiest, met het openbaar vervoer of
eigen vervoer reist) dan zou je met een dagbudget van €15 à €20 moeten rondkomen (extra
activiteiten niet meegerekend). Campings zijn goedkoop, maar vooral te vinden in toeristische
streken. Wild kamperen is niet toegestaan…
Je vindt overal bankautomaten en betalen met betaalkaarten (Visa, Mastercard, American
Express, Maestro, …) gaat makkelijk. Geld wisselen is in de meeste banken mogelijk. Het is
handig om steeds contant geld bij te hebben zodat je geen problemen hebt aan de kassa, op
café, op de camping, buiten grote steden, … .

Transport naar Slowakije

- Bus
Eurolines rijdt naar verschillende Slowaakse steden. Voor groepstarieven neem je best
telefonisch contact op. Je kan voor maximaal 10 personen in één keer een onlineboeking doen.
www.eurolines.be – groepsboekingen: 02/274.13.50
- Trein
Het is in theorie mogelijk om met de trein naar Bratislava te sporen. Er zijn geen rechtstreekse
verbindingen vanuit Brussel. Bratislava ligt echter niet ver van de Oostenrijkse grens en
hoofdstad: Wenen. Slechts 79 km scheidt beide hoofdsteden. Er is een verbinding Brussel-Wenen
via Duitsland (één overstap in Keulen of Frankfurt). Meer details op www.b-rail.be of informeer
in een groot station op de dienst ‘internationaal verkeer’
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www.cp.sk: uurregelingen van treinen en bussen in Tsjechië en Slowakije



www.jizdnirady.cz/ConnForm.asp?tt=W&cl=E5: bus- en treinuurregelingen en transportlinks



www.dpb.sk: openbaar vervoer in Bratislava



www.zsr.sk: Slovaakse spoorwegen (met uurregelingen)



www.busy.sk: bussen in Slowakije

Belangrijk om weten!
Je dient je een wegenvignet aan te schaffen om gedurende een bepaalde periode in het land te
mogen rondrijden. Aan de grens, in postkantoren en tankstations kunnen de vignetten gekocht
worden. € 15 voor personenauto’s voor een week, € 30 voor een maand en een €47,50 per
kalenderjaar (€ 95/€ 47,50) te koop. Het vignet is niet geldig in de Karawankentunnel (grens
Oostenrijk-Slovenië). Hiervoor betaal je nog eens € 6,50 met of zonder caravan. Nog enkele tips:

Ook overdag ben je verplicht om mét lichten te rijden.


In de auto (ook in buitenlandse auto’s) moet er een reserveset autolampen aanwezig zijn.



Er is nultolerantie t.o.v. ‘drinken en rijden’. Enkel 0% alcohol in het bloed is toegestaan!
Bob, wees paraat!



De maximumsnelheid in de bebouwde kom is 50 km/u, 90 km/u buiten de bebouwde kom en
130 km/u op autosnelwegen.



Op www.slovakia.travel is er een lijst met alle tankstations in Slowakije.



Brandstof is ongeveer even duur als in België.



www.vab.be: ‘verkeersinfo’ onder de rubriek ‘je vakantie’ voor info over brandstofprijzen,
toltarieven, drukte op de wegen, …



www.touring.be: ‘info per land’ onder de rubriek ‘op vakantie vertrekken’ onder de rubriek
‘voorbereiden’ voor info over maximum snelheid, alcohol en rijden, fout parkeren,
tolwegen, …

- Vliegtuig
Slowakije ligt een eind weg: 1227 kilometer (van Brussel naar Bratislava). Dat is anderhalf uur
vliegen of bijna 12 uur rijden.
Vanuit België zijn er enkel met Ryanair (www.ryanair.com) vluchten naar Bratislava.
Hier geldt hetzelfde als bij de info over de trein: Wenen ligt in de buurt! Je kan ook naar Praag
vliegen, maar het is dan nog een héél eind naar de Slowaakse grens (zo’n 250 km)…
Voor Wenen:
www.brusselsairlines.com: Brussels Airlines
www.wegolo.be: zoekmachine op lagekostenvluchten in Europa
www.austrianairlines.com: Austrian Airlines
Voor Praag:
www.brusselsairlines.com: SN Brussels Airlines
www.letiskobratislava.sk: luchthaven van Bratislava

Transport in Slowakije

Bus en trein
Treinen en bussen rijden vrijwel altijd op tijd binnen Slowakije. Met de bus kom je tot in het
kleinste dorpje, maar de vertrek- en aankomsttijden zijn vaak ’s morgens vroeg of laat in de
namiddag.
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Met de trein ben je niet altijd sneller dan met de bus. Centraal in het land rijden bijna geen
treinen, daar is de bus een betere optie.
Voor zowel bus als trein mag je rekenen op ongeveer €0,04 per kilometer. In de binnenstad
betaal je €0,40 à €0,70 voor een buskaartje.
Een goede website met alle bus- en treinverbindingen is www.cp.sk.

Logies

De accommodatiedatabank (onder ‘praktische info’) op www.slovakia.travel is een aanrader. Het
is mogelijk te zoeken op regio, district, stad, soort accommodatie, aantal sterren, talen,
activiteiten in de buurt, …
Een chaletje huren, een kamer in een hostel zoeken, je tent op een camping plaatsen,
overnachten in een berghut, een dorm in een jeugdherberg claimen, … het is allemaal mogelijk
in Slowakije. En belangrijk… Het is betaalbaar. Campinggas is vrij vlot te vinden. Op deze site
kan je verkoopspunten vinden: www.campinggaz.com



www.skauting.sk: Korte beschrijving van de scoutshuizen en -kampeerterreinen met
contactgegevens op Engelstalig deel van de website.



www.travelguide.sk: logiesserver met honderden adressen (online reservering)



www.ubytujsa.sk: Ubytujska (idem)



www.hotel.sk : hotels en andere logiesvormen na een klik op de kaart



www.bratislavahotels.com: logies in Bratislava (met reservering)



www.donkeyfarm.be : verblijfshoeve van Belgen in Slowakije: verblijf in gastenkamers
of camping. Bieden ook mogelijkheid tot werkvakanties en jeugdkampen.



www.slowakije-veenstra.nl: overzicht van campings, wandelroutes, mooie plekjes en
andere informatie



http://www.abcslovakia.sk/index.php3?stred=kempingy&jazyk=2: campings in Slowakije

Actief

De sleutelwoorden voor Slowakije zijn verrassende kleine steden en een prachtige natuur. Je kan
stevige bergtochten afwisselen met fietstochten, luieren aan een meer of cultuur opsnuiven in
steden. Een paar ideetjes…
- Steden
Bratislava is de hoofdstad van Slowakije en is zéker een bezoek waard. Deze kleine, jonge,
bruisende stad vormt het ideale vertrekpunt voor een afwisselende tocht door Slowakije.
Bratislava strekt zich uit aan beide zijden van de Donau. Ze biedt een toffe mix van geschiedenis
en moderne cultuur. Natuur en actie zijn evenmin ver weg. Op 30 km van de stad vind je meren
en bossen (de Rusovce meren, het meer bij Nové Košariská, …).
Of wat dacht je van een bezoek aan één van de vele kastelen (www.slovakheritage.org) of aan de
Slowaakse koningssteden? Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov en Levoča roepen een glorieus
middeleeuws verleden tot leven. Ideaal om ridders en jonkvrouwen te laten wedijveren in een
spannend stadsspel. Of ontdek Vlkolinec (houten bergdorp), Spania Dolina (vroeger mijnstadje),
Bardejov (prachtig marktplein), Dukla Pass (her en der bots je op overblijfselen van WOII én er is
een openluchtzwembad in de buurt voor als de gemoederen oververhit geraken), … . Je kruist
ongetwijfeld leuke plekjes op je kamp in Slowakije.
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-Natuur
Slowakije heeft ontelbare mogelijkheden in hogere en lagere gebieden: wandelen, fietsen,
klimmen, raften, …
Een greep uit het aanbod:
-

de beklimming van de Prena Magurá, een heuvelrug in de Lage Tatra

-

een tocht in het berglandschap van de vulkaan Stratovolcano Pol’ana

-

Een bergtocht naar Rysy, één van de hoogste toppen van het Tatragebergte

-

Ontdek de fabelachtige omgeving van de tarns, de Tatrameren. Hier bepalen gletsjers,
bergtoppen, watervallen valleien en geijsers het landschap.

-

Slowakije telt meer dan 10 000 km² beschermd natuurgebied: het Nationale Park van de
Tatra, het Nationale Park Slovenský raj (met de grootste ijsgrotten van Europa), het
Nationale Park Muránska planina waar het Kasteel van Muráň op de top van een rots
prijkt, het Nationale Park van Pieniny op de grens met Polen (vanop een raft op de rivier
de Dunajec kan je het landschap bewonderen)

-

Ook op een boogscheut van de hoofdstad kan je rust vinden in de natuur: fietsen door
bossen en langs meren, luieren op een zandstrand… (de Rusovce meren, het meer bij
Nové Košariská, …).

-

Meer info en ideeën vind je op www.slovakia.travel. Deze site is een aanrader. Je vindt
er alle nodige links, achtergrondinfo en adressen om een onvergetelijk kamp vol
afwisseling te plannen.

-

Bergtochten ondernemen en klimmen zijn niet zonder gevaar. Voor berggidsen kan je de
volgende verenigingen contacteren:

www.tatraguide.sk voor het Tatragebergte en

www.nahvsr.sk, nationale berggidsenvereniging.
Reisverslag SLW 9 (Martin Stevens)
“Van elke regio waar we kwamen kochten we een wandelgids uit de serie "Dajama - Geoinfo
Slovak Foundation" (groen, handig klein "rugzak"formaat). Zeer goede wandelgidsen met
beshrijving

van

de

wandeling,

kaartje,

veel

concrete

info

(afstand,

startpunt,

moeilijkheidsgraad). Om de aangegeven wandeltijden te halen moet je serieus doorstappen, met
onze kinderen erbij vermenigvuldigden wij alles met twee. Alleen in Slowakije te koop, wij
kochten deze via Internet (www.panorama.sk, zoeken naar "hiking in Slovakia") bij de
boekhandel InfoDigest in Bratislava. Probleemloos geleverd na enkele zeer vriendelijke mails.”

Extra tips

-

met Engels of Duits kan je je meestal uit de slag trekken (een Slowaaks-sprekende leider
is natuurlijk ook handig )

-

misschien kan je contact opnemen met een plaatselijke jeugdbeweging? Zij kunnen je
zeker de leukste kampplaatsen aanwijzen of het kan ideeën opnemen voor een
uitwisseling

(info

ivm

subsidies

voor

uitwisselingen

tussen

jeugdbewegingen:

www.jint.be)
-

probeer ook de minder toeristische regio’s te ontdekken (vooral in het noordoosten van
Slowakije)

-

in de bergen kunnen stevige onweersbuien je verrassen

-

contacteer

je

nationaal

secretariaat

ivm

verzekeringen

voor

risicosporten

(mountainbiken, raften, klimmen, …)
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Notities
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Buitenlands kamp?
Vraag Wegwijzer on tour!

Heb je plannen voor een buitenlands kamp, maar heb je nog vragen? De medewerkers
van Wegwijzer Reisinfo vzw komen naar je toe met een uniek aanbod!
Wegwijzer geeft
fondsenwerving…

gratis reisadvies

over

transport,

logement,

bestemmingen,

Ze komen naar je toe met hun mobiele reisbib en geven begeleiding op maat gedurende
de hele voorbereiding. Ook tijdens je kamp kan je nog bij hen terecht voor advies!
Zo kan je hen het lastige werk laten doen om bv. een lokale busfirma te zoeken in
Hongarije, een goedkope camping in Oostenrijk of een veilige route voor een trektocht
door de Franse Pyreneeën.
Ook als je nog geen concrete plannen hebt, zetten ze je op weg naar een geschikte
bestemming.
Profiteer ervan en boek hen voor een afspraak via jeugd@wegwijzer.be.
Je kunt ook altijd terecht in hun reisbib in Brugge. Zie www.wegwijzer.be

Landenfiche SLOWAKIJE
© Copyright Wegwijzer Reisinfo | www.wegwijzer.be | Nog vragen? Jeugd@wegwijzer.be

8/8

