
Eens je op je bestemming bent, wil je ter plaatse ook nog wat rondreizen. Dat kan op veel

manieren:

Liften

Dat is overal in Europa toegelaten en als je het goed aanpakt is het een avontuurlijke en veilige

manier van reizen.

Blablacar

Spotgoedkoop meerijden met iemand die toch al je richting uit gaat heet “ridesharing”.

Bus, trein, ferry of taxi

Om van stad naar stad te reizen is het openbaar vervoer altijd het beste. In onze buurlanden is dit

soms nog vrij duur, daarbuiten soms spotgoedkoop. Vooraf boeken en info opzoeken is een

uitdaging.

Auto huren

Als 4 of 5 vrienden de kosten delen kan dit heel goedkoop zijn. Zeker als je korte afstanden doet in

de buurt van je verblijfplaats. Soms vind je al een auto voor 30 euro per dag. De brandstof moet

je wel nog bijbetalen en vaak betaal je ook nog een bedrag per gereden kilometer.

Mail met Wegwijzer reisinfo

Antwoord binnen de 3 dagen.

Door Wegwijzer 16-24 jaar

HOE VIND IK GESCHIKT TRANSPORT OP REIS?

Op hitchwiki.org vind je veel goeie tips en een kaart met populaire liftplekken.•

Wegwijzer vzw heeft een handleiding om veilig te liften•

Blablacar is de bekendste app daarvoor.•

Een overzicht van alle systemen per land vind je op de website van Wegwijzer vzw.•

Op Rome2rio vind je snel de juiste verbinding en een richtprijs voor bus, trein, overzetboot,

metro, taxi...

•

Check altijd of je recht hebt op een studentenkorting voor de trein of bus.•

Let op: verhuurbedrijven stellen soms hun eisen: je hebt meestal rijervaring en een

kredietkaart nodig.

•

Via sites als Arguscarhire.com kan je verschillende autoverhuurders vergelijken.•

Hou er ook rekening mee dat je op toeristische plaatsen vaak (veel) moet betalen om te

parkeren.

•

PRAAT EROVER

Bel met Wegwijzer reisinfo

Op 050 33 75 88. Ma-za: 10-18u.
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