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Informatieboekje: 
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WIE GAAN ER MEE 
 
Er gaan jongeren en begeleiders mee van ’t Volbert en daarnaast van 3 andere groepen uit andere 
landen. Alle begeleiders zijn er voor alle jongeren. Je kunt dus bij iedereen altijd alles vragen. 

 
Begeleiding en jongeren van ’t Volbert: 
Begeleiding: Johannes de Boer, Leanne de Boer, Jeroen Koch 
Deelnemers: 18 jongeren 

 
Begeleiding en jongeren van andere groepen: 
Poolse groep   
Begeleiding:  2 begeleiders 
Jongeren:  8 jongeren 
 
Roemeense groep  
Begeleiding:  2 begeleiders 
Jongeren:  15 jongeren 
 
Bulgaarse groep 
Begeleiding:  2 begeleiders 
Jongeren:  16 jongeren   

 

LOCATIE 
 
Sozopol 
De uitwisseling vindt plaats in Sozopol. Dit is een dorp bij de Zwarte Zee in Bulgarije. De camping 
waar wij overnachten ligt net buiten het dorp (ongeveer 5 tot 10 min. Lopen), maar wel aan het 
strand! Op de camping is een klein winkeltje met supermarkt. 
 
Hike 
Op de vierde en vijfde dag van de uitwisseling gaan we een hike lopen door een natuurgebied. Dit 
gebied ligt ongeveer 50 kilometer van Sozopol af. We slapen dan één nacht niet op de camping. 
 

KLIMAAT 
 
Het kan in Bulgarije wel 28⁰C worden!  Het kan dus soms erg warm zijn. ’s Avonds wordt het over het 
algemeen niet kouder dan 15 ⁰C. Wat warmere kleding voor in de avond is wel handig (trui / lange 
broek). 
 

ETEN EN DRINKEN 
 
Goed eten en vooral veel drinken is erg belangrijk! We zorgen daarom dat we altijd voldoende 
drinkwater uit flessen hebben. 
 
Camping 
Ontbijt, lunch en diner wordt door het restaurant van de camping verzorgd. We hoeven op de 
camping niet zelf te koken. Het menu wordt door de eigenaar van het restaurant bepaald, we 
hebben alleen ongeveer aangegeven wat we willen eten. Als je iets niet lust, geef het dan bij de 
begeleiding aan. Dan kunnen we vragen of er nog iets anders geregeld kan worden 
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Hike 
Het avondeten en ontbijt tijdens de hike vindt plaats in het restaurant bij onze slaap-locatie.  
 
Speciaal 
Op twee avonden eten we in de stad, we gaan dan uit eten met de hele groep. Daarnaast 
organiseren we op één avond een strand barbecue. 

 
WAT IS BELANGRIJK OM MEE TE NEMEN 
 
Op kamp neem je twee soorten bagage mee, een hike-rugzak die wordt ingecheckt en in het ruim 
van het vliegtuig mee gaat, en een dag-rugzak die mee mag samen met jou in het vliegtuig. 
 
Hike-rugzak 
Je ingepakte hike-rugzak mag maximaal 32 kilo wegen. Dit is veel te zwaar om mee te kunnen lopen 
tijdens het kamp. Daarom adviseren we om maximaal 12 kilo mee te nemen. Belangrijk is dat alle 
spullen in de rugzak moeten passen. Spullen die je aan de buitenkant van je rugzak vast maakt ben 
je kwijt. In je hike-rugzak mag alles mee, zolang je bijvoorbeeld geen zwaarden, pistolen, of bommen 
erin stopt :D. Denk eraan dat je genoeg ruimte over laat in je rugzak om souvenirs mee te nemen. 
 
Dag-rugzak 
Je dag-rugzak gaat met je mee in het vliegtuig. Deze mag maximaal 42 cm x 32 cm x 25 cm of kleiner 
zijn. Over het algemeen is je rugtas van school een prima tas die je hiervoor kunt gebruiken. De tas 
moet onder je stoel passen. In je dag-rugzak mag je geen vloeistoffen, zakmessen of andere scherpe 
spullen mee nemen.  
 
Paklijst hike-rugzak: 

- Scouting das en trui; 
- Matje om op te slapen; 
- Slaapzak; 
- Bord, mok en bestek; 
- Zakmes; 
- Theedoek; 
- Handdoek; 
- Zwemkleding; 
- Zonnebrandcrème; 
- Toiletspullen (tandenborstel, tandpasta, shampoo / douchegel) 
- Anti-muggenspray; 
- Warme trui en broek voor ’s avonds; 
- Een foto van je familie! 
- Een typisch Nederlands-item! 

 
Paklijst dag-rugzak: 

- ID-kaart; 
- Pasje van de verzekering; 
- Portemonnee; 
- Mobiele telefoon; 
- Medicijnen; 
- Vermaak voor in het vliegtuig. 
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SLAPEN 
 
Camping 
We overnachten in Sozopol op een camping in tenten. De begeleiding heeft gezorgd voor tenten 
voor de eigen groep. Je slaapt op de camping in de tent met alleen jongeren van ’t Volbert. De tenten 
plaatsen we met de hele groep jongeren bij elkaar in de buurt.  
 
Verdeling van de explorers over de tenten 
De explorers slapen verdeeld over 3 grote tenten. Elke tent heeft ruimte voor maximaal 10 jongeren. 
Op de camping bekijken we de verdeling. De begeleiding slaapt in eigen kleinere tenten.  
 
Overnachting tijdens de hike 
Tijdens de hike overnachten we in slaapzalen in een dorpje in het natuurgebied. Hoe deze locatie er 
precies uitziet weten we niet. De verdeling van de bedden bekijken we wanneer we daar zijn. 
 
PLANNING 
Woensdag 1 juli – heenreis:  
05:15 uur Verzamelen bij het clubhuis van ’t Volbert 
 
05:30 uur Vertrek met de auto naar het vliegveld in Dortmund, Duitsland 

 Er zijn 5 ouders die rijden met een auto naar het vliegveld.  
De verdeling van de explorers over de auto’s maken we bij het clubhuis. 

 
08:30 uur Vliegtuig van Dortmund naar Sofia 

De vlucht duurt ongeveer 2,5 uur. In Bulgarije is een uur tijdverschil. Het is daar 1 uur 
later dan in Nederland. We komen om 11:00 Nederlandse tijd aan in Sofia, dit is 
12:00 lokale tijd in Bulgarije. De indeling van het vliegtuig kunnen we pas een dag van 
tevoren bepalen bij het inchecken. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden 
met zitplaats voorkeuren. 

 
12:00 uur Aankomst in Sofia 
 
12:30 uur Taxi vanaf het vliegveld in Sofia naar het trein station 

Vanaf het vliegveld nemen we een taxi naar het treinstation. Er gaat in ieder geval 1 
begeleider mee met de eerste taxi en 1 begeleider mee met de laatste taxi. Zo weten 
we dat de eerste groep goed aankomt en er ook niemand achter blijft. De rest van de 
begeleiders verdeeld zich over de andere taxi’s. 

 
13:50 uur Trein vanaf Sofia naar Sozopol 

Vanaf Sofia nemen we de trein naar Sozopol, dat is de plaats waar onze camping is.  
Dit duurt ongeveer 5 uur. 

 
20:00 uur Aankomst in Burgas 
 De treinen rijden niet altijd optijd, het kan zijn dat we later aankomen in Burgas dan 

gepland.  
 
20:00 uur Diner in Burgas 
21:00 uur Bus vanaf Burgas naar Sozopol (ongeveer 30 minuten) 
 
22:00 uur Kennismaking met alle andere jongeren 
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Donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli: 
 
Tijdens deze twee dagen doen we diverse activiteiten op en rond de camping en Sozopol. 
 

Zaterdag 4 juli en zondag 5 juli: 
 
Tijdens deze twee dagen gaan we op hike. We slapen dan in slaapzalen op een andere locatie. Voor 
de  hike neem je in je hike-rugzak of je dag-rugzak alleen de spullen mee die je voor deze twee dagen 
nodig hebt. De rest van je spullen blijft op de camping. Over het inpakken van je hike-tas wordt op de 
dag voor de hike nog een aparte uitleg gegeven. 

 
Maandag 6 juli tot en met donderdag 9 juli: 
 
Tijdens deze twee dagen doen we diverse activiteiten op en rond de camping en Sozopol. 
Donderdag middag rond 16:00 vertrekken we met bussen terug  Sofia. Daar komen we rond 22:00 
aan. We moeten om 04:45 alweer op het vliegveld zijn om terug naar Nederland te vliegen. We zijn 
nog even aan het bekijken wat we op donderdag doen met de overnachting. 

 
Vrijdag 10 juli – terugreis: 
 
16:00 uur Vertrek vanaf de camping naar het vliegveld in Sofia 
 Met welke soort bussen we terug reizen naar Sofia is nog niet bekend. We houden 

zoveel mogelijk rekening met zitplaats voorkeuren.  
 
22:00 uur Aankomst in Sofia 
 
06:15 uur Vliegtuig vanaf Sofia naar Dortmund  

 De vlucht duurt ongeveer 2,5 uur. In Bulgarije is een uur tijdverschil. Het is daar 1 uur 
later dan in Nederland. We komen om 07:45 Nederlandse tijd aan in Dortmund, dit is 
08:45 lokale tijd in Bulgarije. 
 
De indeling van het vliegtuig kunnen we pas een dag van tevoren bepalen bij het 
inchecken. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met zitplaats 
voorkeuren. 
 

07:45 uur Aankomst op vliegveld Dortmund 
 
08:15 uur Lopen naar het trein station in Dortmund 
 We gaan vanaf Dortmund met de trein terug naar Enschede.  
 
08:30 uur  Trein terug naar Enschede 
 
13:00 uur Afsluitende lunch in Enschede 
 
14:00 uur Sluiting zomerkamp 


