
 

Reisinformatie 

Zwerftocht  

Zuid-Europa 
26 juli tot en met 6 augustus 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwerven… voor de echte primitieve avonturier!  

Op avontuur, zonder ’s morgens te weten, waar je ;s avonds slaapt. Overnachten we bij een lokale boer op 

strobalen, op een matje boven op de top van een berg of in een heerlijk hotel met een comfortabel bed. Deze 
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reis daagt je uit en brengt elke dag weer nieuwe verassingen. We gaan echt op de bonnefooi reizen. Per dag 

word er in overleg bepaald wat we gaan doen en waar de reis naartoe gaat. We starten en eindigen in 

Woerden. Dat is het enige wat vaststaat.  

 

Flexibiliteit, doorzettingsvermogen en een primitieve avontuurlijke instelling zijn belangrijke eigenschappen 

voor deze reis! Met elkaar bepalen we welke zuidelijke landen we aandoen en hoeveel kilometer we per dag 

rijden en lopen. In deze reis genieten we voornamelijk van natuurlijke douches en sanitaire. Elke dag wordt 

ernaar gestreefd dat je met een voldaan en ‘opgefrist’ gevoel je slaapzak inkruipt. Op deze reis kom je op een 

sportieve en bijzondere manier in aanraking met landen in Zuid-Europa.  

 

Verblijf 

Wildkamperen in 2-persoonstenten. Zelf meenemen: slaapmatje, luchtbed en slaapzak.  

 

  
 

 

 

Activiteiten 

Hieronder staan mogelijke activiteiten. De daadwerkelijke activiteiten hangen af van de landen die je gaat 

bezoeken en de wensen die je als groep hebt.  

Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn: 

• We zitten midden in een serie Zuid-Europese landen: denk aan Frankrijk, Spanje, Gibraltar, Portugal, 

Monaco en Italië 
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• Wandelen in de Pyreneeën 

• Kajakken in Gorges du Verdon 

• Avondwandeling door de rode aarde bij Rustrel en genieten van de zonsondergang 

• Hiken door de Ardèche 

• Zoutvlakte van Camargue  

• Cave of El soplao  

• Canyoning in Portugal   

• Bezoek aan verschillende steden  

• Bergwandelen in de vele ongerepte berggebieden 

• Kamperen in de vrije natuur, bij lokale burgers en boeren op gewoon aan een prachtig meer. 

• Zwemmen in een van de vele binnenmeren 

 

Vervoer 

• Vanaf Woerden reizen we verder met twee 9-persoonsbusjes. 

 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

• Goede algemene gezondheid. Gemiddeld-goede conditie voor bergtochten  

Reispapieren: 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden 

geldig zijn op de datum dat je vertrekt. 

  

Benodigdheden: 

• Bergschoenen -> Let op: categorie B! 

 

Reissom 

Inclusief: 

• Autohuur 

• Brandstof voor 6000 km 

• Kampeeruitrusting 

• 2 overnachting €25,- p.p.p.n. (totaal €50,-) 

 

 

Exclusief: 

• Kosten voor excursies ca. 150 euro 

• Kosten voor eten en drinken ca. 100 Euro 

• Slaapmatje, luchtbed, slaapzak en opvouwbaar krukje 
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