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Echt goedkoop zal reizen wel nooit zijn. Maar als je tot nu toe bij
reizen alleen aan de klassieke hotels dacht, dan vind je hier zeker
een heleboel ideeën om redelijk goedkoop te reizen. En wees
maar gerust: wat je hier vindt, is slechts een kleine greep uit het
gigantische aanbod.

Budgethotels
Er zijn natuurlijk de gewone hotels, onderverdeeld in
comfortcategorieën van 1 tot 5 sterren. Maar er zijn ook
zogenaamde budgethotels waar je voor een schappelijke prijs kan
overnachten. De prijzen variëren naargelang het seizoen en voor
single-, double-, half pension- en volledig- pensionformule. Bijna
elke reisgids zal een aantal van deze overnachtingsmogelijkheden
vermelden. Maar vooral op het internet vind je een gigantische
aanbod. Enkele voorbeelden:
Airstop Budget Hotels: www.airstop.be/1/accom/1ibs.htm
Aanbod in Nederland, Frankrijk, België, Spanje, Duitsland, Italië,
Engeland: www.studentenhotels.nl
Goedkope hotels: www.hostelseurope.com

Jeugdherbergen
Jeugdherbergen zijn in principe bedoeld voor individuele jongeren,
maar vaak kunnen er ook groepen terecht. In de hele wereld zijn
er zo’n 4.000 jeugdherbergen in meer dan 80 landen. Reserveren
kan nuttig zijn (zeker voor groepen). Je hebt er natuurlijk niet
dezelfde privacy als in een hotel, maar het kost een pak minder en
je leert makkelijk nieuwe mensen kennen, want er is bijna altijd een
gemeenschapsruimte waar meestal jonge rugzaktoeristen elkaar
ideeën aan de hand kunnen doen voor boeiende bestemmingen,
lekkere restaurantjes en gezellige café’s. Je moet wel lid worden,
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maar in ruil krijg je meteen een eerste overnachting of een korting
cadeau.
Op de website van de Vlaamse jeugdherbergcentrale vind je
links naar alle federaties van jeugdherbergen in alle Europese
landen: www.vjh.be. Op diezelfde website vind je ook links naar
internationale federaties van jeugdherbergen.
Kijk zeker ook hier:
Onafhankelijke jeugdherbergen: www.hostelseurope.com
Hostelling International: www.hihostels.com.

Trekkershutten
Trekkers, fietsers, wandelaars en bergbeklimmers vinden in de meeste
landen een groot aanbod eenvoudige overnachtingsmogelijkheden,
meestal voor enkele personen, met een zeer eenvoudige inrichting
en kook- en wasvoorzieningen. Deze accommodatie is vaak terug te
vinden in natuurgebieden, soms langs de Grote Routepaden. Meestal
mag je er maar 1, 2 of 3 nachten blijven en zijn de voorzieningen (zeker
in de bergen of in afgelegen gebieden in Scandinavië) onbeheerd.
In Vlaanderen en Nederland zijn er ‘trekkershutten’. In Wallonië zijn er
de ‘Gîtes d’Etape’, net als in Frankrijk. Een ‘relais’ is een eenvoudige
uitvoering van een Gîte en de ‘Rando Plume’ zijn huizen met een
beetje meer comfort. In Spanje heb je de ‘refugios’, vooral langs de
weg naar Santiago de Compostella. In Noorwegen zijn er ‘hytter’
op campings en in de bergen. In Zweden heb je ‘turiststations’ en
‘fjällstations’ en, eenvoudiger, de ‘fjällstuga’ en de nog eenvoudigere
‘kata’ (eigenlijk een plaggenhut in de vorm van een tent). In GrootBrittanië voorziet The Ramblers Association accommodatie.
‘Berghutten’ vind je vooral in Zwitserland en Oostenrijk, van heel
eenvoudig tot een redelijk groot comfort. In Frankrijk heb je de Club
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Alpin Français: refuges in de Alpen en in Italië beheert de Club
Alpino Italiano de ‘rifugi’ en ‘bivacchi’ in de Alpen. Verspreid over
Europa zijn er zo’n 800 natuurvriendenhuizen in zo’n 20 landen.
Trekkershutten: www.trekkershutten.nl
Natuurvriendenhuizen: www.natuurvrienden.be
Les Gîtes d’Etape: www.cbtj.be
Gîtes France: www.france-gites.com
The Ramblers’ Association: www.ramblers.org.uk
Club Alpin Français: www.ffcam.fr
Club Alpino Italiano: www.cai.it

Bed and Breakfast
Of… Zimmer Frei, Chambres d’Hôtes, Kamer met ontbijt,
gastenkamer, pension, overnachting bij particulieren enz. Hoe
het ook heet, het is een redelijk goedkope formule waarbij je
overnachting en ontbijt krijgt. Bovendien is de ontvangst vaak
persoonlijker dan in de grote hotelketens.
Bed and Breakfast-aanbiedingen in de wereld:
www.taxistop.be
www.bedandbreakfast.com
www.ibbp.com (International Bed and Breakfast Pages)
www.bedandbreakfast.nl
Aanbiedingen per land:
Frankrijk: Gîtes France: www.france-gites.com of via Café Couette:
www.cafe-couette.com
Wallonië: Belsud: www.belsud.be en Gîtes de Wallonie: www.
gitesdewallonie.net
Oostenrijk: Zimmer Frei: www.zimmer-frei.at
Italië: Agriturismo: www.agriturismo.it
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Portugal: tursimo de habitaçao (wel duur): www.turihab.pt
Voor aanbiedingen in andere landen kan je de toeristische
diensten van die landen raadplegen: www.vakantiegenoegens.
be/sitegalerij/landeninfo.htm

Campings
Tijdelijk leven in een tentje, caravan, vouwwagen, mobilhome enz.
kan op tienduizenden campings in de wereld. Een pak goedkoper
dan een hotelvakantie, maar mispak je niet. De laatste jaren zijn
er hoe langer hoe meer luxecampings en daar logeer je niet voor
een appel en een ei.
www.campinggids.com: Overzicht van alle campings in Europa
www.eurocampings.net
www.kompascamping.be

Groepsaccommodatie
Wie met een groep op reis gaat, is vaak gebaat bij aangepaste
accommodatie. In eigen land zijn er heel wat jeugdverblijfcentra,
heel geschikt voor (jeugd-)groepen. Voor een verblijf gedurende
de vakantieperiode moet je meestal lang op voorhand reserveren.
Maar ook in het buitenland is er een aanbod.
www.cjt.be (Centrum Jeugdtoerisme)
www.kampeercentra.be (Kompas)
www.cbtj.be (Centre Belge du Tourisme des Jeunes)
www.natuurvrienden.be (Natuurvriendenhuizen)
www.groepen.nl (aanbod in Frankrijk, Zwitserland, Spanje, België,
Duitsland, Tsjechië)
www.jeka.be (wereldwijd aanbod)
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Hoevetoerisme
Een aantal boerderijen stellen zich open voor vakantiegangers:
logeren in de boerderij of kamperen op het boerderij. Meestal is de
huisvesting eenvoudig en zijn de plaatsen beperkt.
Frankrijk: France Gîtes: www.france-gites.com en Agriculture et
Tourisme : www.dtour.fr/voyages_agricoles.htm
Nederland: Vereniging Kamperen bij de Boer: www.vekabo.nl, Stichting
Vrije Recreatie: www.svr.nl, Stichting Natuurkampeerterreinen:
www.natuurkampeerterreinen.nl
Vlaanderen: Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme: www.
hoevetoerisme.be
Wallonnië: Gîtes de Wallonie: www.gitesdewallonie.net, Belsud:
www.belsud.be
Duitsland: Zentrale für den Landurlaub: www.bauernhof-urlaub.com
Italië: Agriturist: www.agriturist.it, Turismo Verde: www.turismoverde.it
Zwitserland: Reka-Ferien auf dem Bauer: www.bauernhof-ferien.ch
Groot-Brittanië: Farm Holiday Bureau: www.farmstayuk.co.uk
Ierland: Irish Farm Holidays: www.irishfarmholidays.com
Andere Europese landen: www.vakantiegenoegens.be/sitegalerij/
hoevetoerisme.htm en via de toeristische diensten van deze
landen: www.vakantiegenoegens.be/sitegalerij/landeninfo.htm

Huisruil
Huisruil betekent dat je je vakantie doorbrengt in het huis van een
gastgezin dat ondertussen in jouw huis woont. Een goedkope
formule die toch comfort biedt en waarbij je slechts een minimum
aan bagage nodig hebt. Taxistop heeft een catalogus met
aanbiedingen uit 50 landen, waaronder ook België.
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www.taxistop.be/1/1huisruil (Homelink huisruil Internationaal)
www.intervac.be (Intervac International)

Wild kamperen
Volgens Van Dale is wild kamperen, kamperen in de vrije natuur,
niet op een camping. In praktijk is het meestal gewoon illegaal
kamperen. In sommige landen mag het wel met toestemming van
de eigenaar van de grond. Er zijn hoe dan ook een paar dingen
waar je best rekening mee houdt: kampeer niet langs de openbare
weg, niet langer dan 24 uur aan de zeeoevers of op het strand
(is ook gevaarlijk omwille van eb en vloed), binnen een straal
van 100 m van plaatsen waar water voor menselijk gebruik wordt
gewonnen en in een beschermd landschap. Kamperen langs de
weg is meestal toegestaan in een auto, caravan of motorhome,
mits je geen overlast veroorzaakt, hoogstens één nacht blijft en
rekening houdt met plaatselijke regels.
Hoe dan ook: de reglementering verschilt van land tot land. Toch
wordt er meestal niet opgetreden als je geen overlast bezorgt. In
Scandinavië is het zelfs uitdrukkelijk geregeld via het ‘allemansrecht’
(d.w.z. dat je gebruik mag maken van onbebouwde grond als je
geen schade toebrengt aan mens, natuur of dier). En in Nederland
kan je langs lange-afstands-wandelpaden je tenten opslaan aan
‘kampeerpalen’ waar je één nacht mag blijven. In natuurgebieden
is vrij kamperen soms toegestaan maar dan slechts voor één nacht
en met een absoluut verbod om vuur te maken. In nationale parken
is het meestal verboden.
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Universiteitscampussen
In nogal wat landen kan je gedurende de zomermaanden terecht
op universiteitscampussen. Meestal kost dat niet veel. Reserveren
is nodig. Om geschikte plaatsen te vinden, moet je je op het
internet smijten.

Toegankelijkheid
Bij het Infopunt Toegankelijk Reizen kan je alle werkdagen terecht
van 10u tot 16u met alle vragen over reizen met een motorische,
auditieve, visuele of verstandelijke handicap, astma of allergie.
Informatie over de toegankelijkheid van hotels, musea, attracties
enz. www.toegankelijkreizen.be.

Vervoer
Europees reisportaal: voor reizen in Europa en in de rest van de
wereld: links i.v.m. vervoer op zee, per vliegtuig, per spoor en over
de weg: www.itravelnet.com/transport.html.
Te voet of met de fiets: via de zogenaamde ‘Grote Routepaden’ of
‘Lange Fietsroutes’ kan je te voet of per fiets door Europa reizen.
Je hebt stafkaarten nodig maar de paden lopen in ieder geval
langs de mooiste natuurgebieden van Europa: www.grsentiers.org.
Carpoolen (auto): zoek hier andere mensen om een rit in binnenof buitenland te delen: www.mylifts.com.
Via Eurostop (Taxistop) kan je kostendelend liften. Als chauffeur
recupereer je een flink deel van je reiskosten en ook de lifter raakt op
een goedkope manier tot in de uithoeken van Europa: www.eurostop.be.
Bus: wie liever per bus reist, vindt een groot aanbod reisbestemmingen
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via Eurolines. Online boeken is mogelijk: www.eurolines.com.
Trein: als je met de trein door verschillende Europese landen wil
reizen, schaf dan Eurail Youth Pass aan: www.europeonrail.com/
railpasses/youthpasses.asp.
Verzamelwebsite van alle websites van de Europese nationale
spoorwegmaatschappijen: www.railfaneurope.net.
Vliegen: aanbod van goedkope luchtvaartmaatschappijen in
Europa en daarbuiten. Ook met reisinformatie, een aantal
stadsgidsen en links naar andere zoekmachines voor goedkope
luchtvaartmaatschappijen: www.etn.nl.
Ook via de VJH kan je goedkope vliegtickets bestellen naar meer
dan 50 bestemmingen. Vluchttarieven en voorwaarden wijzigen
voortdurend. Neem 1 maand voor je reis contact op met VJH
en geef je bestemming, naam, leeftijd, vermoedelijke heen- en
terugvluchtdatum op en de VJH zoekt een voordelige formule voor
jou: www.vjh.be.
Op World of cheap flights geef je je land van herkomst op en
vervolgens kan je zien welke luchtvaartmaatschappijen jou
een goedkoop ticket kunnen bieden: www.cheapflights.com/
international.
Via Airstop vind je last-minute-tickets voor vliegtuigen (en ferries):
www.airstop.be.
Boot: op de website van ‘Routes International’ vind je nuttige
informatie over reizen per veerboot in Europa. Handige reistips
voor mensen met een handicap: http://routesinternational.com/
feature.htm.
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Organisaties
Deze organisaties hebben allemaal een reisaanbod voor jongeren,
meestal gaat het om reizen in groepsverband.
Jeka - Ambiorixplein 32 b 28 – 1000 Brussel – 02/230.84.55
jeka.vzw@glo.be en www.jeka.be
Joker - Verdilaan 25 – 1083 Ganshoren – 02/426.00.03
info@joker.be en www.joker.be
Karavaan - Verdilaan 25 – 1083 Ganshoren – 02/426.46.47
info@karavaan.be en www.karavaan.be
Kris Kras – Koningin Astridlaan 155 – 9000 Gent – 09/221.08.05
info@kriskras.be en www.kriskras.be
Vlaamse jeugdherbergcentrale – Van Stralenstraat 40 – 2060
Antwerpen – 03/232.72.18
info@vjh.be en www.vhj.be

Kortingkaarten
Wie een CJP-kaart heeft, heeft tegelijk een Jeugdkaart euro<26.
Daarmee krijg je korting op culturele activiteiten, vervoer, accommodatie
en restaurants in zo’n 35 Europese landen: www.euro26.org.
Met de ISIC-kaart krijg je als student korting op vervoer en
de toegang tot musea en belangrijke bezienswaardigheden
over de hele wereld. De kaart wordt internationaal erkend als
identiteitskaart voor studenten. Op de website vind je een overzicht
van de kortingen en informatie over het aanschaffen van de kaart:
www.istcnet.org

JIP

En dan is er ook nog het JIP!
Wil je meer uitleg over dit thema? Wil je
één van de vermelde websites of folders
bekijken? Loop dan binnen in het JIP of
jongereninformatiepunt. Je kan er terecht
met vragen of problemen in verband
met wonen, werk, seks, relaties, sport,
jeugdverenigingen, vorming, drugs, geld,
cultuur, toerisme, mobiliteit, gezondheid,
onderwijs, geweld enz.
In een JIP kan je zelf informatie
opzoeken, maar je bent er ook welkom
voor een gesprek. Als je wil, zoekt
de JIP-medewerker mee naar een
antwoord op je vraag of een oplossing
voor jouw probleem. Heb je verder
advies, hulp of begeleiding nodig, dan
word je doorverwezen naar een persoon
of dienst die je verder kan helpen.
Voor het adres en het
telefoonnummer van een JIP
in de buurt: zie www.jips.be.
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