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Reis en verblijfskosten 3e jaar Wilderness 

 

Het onderstaande is een schatting. 

Tijdens het 3e studiejaar kunnen de deelnemers kamperen op het terrein van de Voshaar 

gedurende de lesdagen (en eventueel de avond er voor). Hier zijn geen extra kosten aan 

verbonden. 

Jura: Tijdens de training in de Jura overnachten we gedurende 6 dagen (8 nachten) onder 

tarps, in berghutten en/of in sneeuwholen. De totale kosten voor die overnachtingen zullen 

rond de € 30,- pp liggen. Het is eventueel mogelijk om de 1e en laatste nacht in een ‘gite’ te 

overnachten. Kosten zijn in dat geval rond de € 15,- pp per nacht in de Gite zijn.  

Bialowieza, Polen: Tijdens het verblijf in Bialowieza overnachten we in een ‘Gite’ gedurende 

5 dagen. De kosten liggen rond de de € 25,- pp per nacht inclusief maaltijden.  

Reiskosten:  

Carpoolen is verreweg de goedkoopste optie en is afhankelijk van kilometers, de brandstof 

en het aantal passagiers. In sommige gevallen kan de Voshaar een personenbusje huren, 

waarvan de kosten dan gedeeld kunnen worden.  

Canada: De kosten voor een retourvlucht naar Calgary variëren nogal. Voor een 

rechtstreekse vlucht Amsterdam - Calgary betaalt men tussen de € 650 en € 850,- afhankelijk 

van het moment van boeken. Vindt men het niet erg om een paar keer over te stappen dan 

zijn er vluchten van rond de € 550,-  

Een Canadese dollar is globaal € 0,75, maar ook dit varieert nogal  

Voor 18 dagen Canada kan men rekenen op CAD 275,- aan overnachtingkosten.  

Het vervoer in Canada wordt door de Voshaar geregeld (van en naar Banff en eventueel 

Calgary). Men komt in Banff door de shuttlebus van het vliegveld in Calgary te nemen 

(ongeveer 1 ½ uur). Deze shuttle kost rond de CAD 50,-.  

 


