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Frankrijk!!!
Tournan-en-brie + Parijs

Verkenners 2023

Datum + Vervoer

Van dinsdag 11/04 tot zaterdag 15/04
Met de Flixbus
● Prijzen de helft goedkoper op dinsdag dan op maandag + een nacht minder 

betalen = besparing van circa. 1000 euro
● Geld beter besteden aan leuke activiteiten, genoeg eten en voldoende 

speling/zekerheid  
● Flixbus vanuit Brugge naar Parijs en terug (4u, 1 tussenstop)
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Praktische info vervoer 

Vertrek:
Dinsdag 11/04 -> 6u50, zorg dat je er om 6u30 zeker bent!
Waar? Kiss & Ride, achterkant station Brugge

Terugkomst:
Zaterdag 15/04 -> 21u25 komen we terug toe
Waar? Zelfde plaats als vertrek, Kiss & Ride achterkant station Brugge

Praktische info vervoer 
Bagage:

● Handbagage -> we raden aan zoals op 
de foto een klein rugzakje

● Ruimbagage -> we raden zelf een 
trekrugzak aan, dit is makkelijker om 
mee rond te wandelen op openbaar 
vervoer, in de stad (indien je dit niet 
hebt, mag een trolley uiteraard ook,

● Kijk goed naar de afmetingen en 
toegestaan aantal kilo, maar voor 5 
dagen, is dit zeer ruim
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Locatie - verblijf
● 1u van Parijs naar 

Tournan-en-brie 
met openbaar 
vervoer

● Exacte adres: 
Tournan , D10 Parc 
De Combreux 
Maison, Tournan-en-
Brie, Seine Et Marne 
77220, Frankrijk

Airbnb

● Airbnb geboekt van dinsdag 11 april tot vrijdag 14 april 
● Al contact gehad met de eigenaar (hij weet dat we een groep jongeren 

zijn, is enthousiast dat we komen, alleen nog maar goede recensies) 
● Huis beschikbaar voor 30 personen (wij zijn met 26, 20 verkenners, 6 

leiding) 
● Volgende slide met foto’s
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Laatste avond/dag

• Hostel in Parijs (ontbijt inbegrepen)
• F1 Paris Porte de châtillon
• Citytrippen, de stad verkennen
• Monumenten bezoeken
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Prijsberekening 

Bus heen & terug: 47 euro p.p.

Verblijven: 125 euro p.p.

= 172 euro

Nog ongeveer 30 euro over per persoon. Nu hebben we nog een goede 1500 
euro op de rekening over en we mikken op 1000 euro winst van onze 
paaseitjes = (30*26)+1000+1500 = 3280 euro (/26 = 126 euro per persoon te 
spenderen daar)

Wat meenemen? 
• Trekkersrugzak (ruimbagage) 
• Klein rugzakje (handbagage)
• Voldoende warme en minder warme kledij
• Regenjas
• Zwemkledij 
• Goede schoenen waarmee je gemakkelijk kan 

stappen + 1 paar gewone schoenen extra
• Handdoeken
• Toiletgerief (zeep, shampoo, tandenborstel, 

tandpasta, borstel…)
• Slaapzak 
• Hoeslaken 
• (matje/matras hoeft niet er zijn bedden 

aanwezig)

• Keukenhanddoek
• Zakmes
• Uniform!!! Hemd en das worden verwacht
• Belangrijke documenten (zie volgende slide)
• Identiteitskaart 
• Zakgeld ( ongeveer 30 euro ) 
• Lunchpakket + koekje/drankje voor eerste dag 
• (medicatie)
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Wat hebben we nog nodig van jullie als ouder?

- Aanvragen toestemming om kind met anderen naar het buitenland te laten 
gaan – via je eigen gemeente (op tijd aanvragen – is gratis) 

- https://www.brugge.be/reistoelating-minderjarige-2?fbclid=IwAR1a6rWGm04bTD50Tj-
LlIJB3gNj_F6-qc3S1kX3i3n1_n5fD8sHvQeTZHA

- Medische fiche
- Foto voor- en achterkant identiteitskaart
- Ziekteverzekeringskaartje bijhebben (kan ook op de app of via je 

identiteitskaart)

Alles afprinten (behalve ziekteverzekering) en afgeven aan de leiding!

Contacteer ons 

Gelieve dus nog €150 te storten naar BE55 7340 5388 7044 voor maandag 13 
maart met de vermelding ‘buitenlands kamp + naam kind’

Naam verantwoordelijke: Zoë Ruysschaert

tel: 0471/38.59.03

mail: verkenners@vrijbuiters.be
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Vragen
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