HOE ZOEK IK EEN (GRATIS) SLAAPPLAATS VOOR OP
REIS?
Door Wegwijzer

16-24 jaar

Als je op reis gaat, moet je ergens overnachten. Veel of weinig geld, basic of
luxueus, je vindt altijd wel iets! Er zijn honderden websites met een overzicht van
hotels, campings, hostels… maar er bestaat geen enkele website die alle
mogelijkheden toont. Vergelijk dus altijd meerdere sites voor je boekt.
Veel websites halen allerlei trucs uit de kast om je verleiden om snel te boeken. Laat
je niet vangen en probeer een reservatie te maken met gratis annulatie.

PRAAT EROVER
Mail met Wegwijzer reisinfo
Antwoord binnen de 3 dagen.

Bel met Wegwijzer reisinfo
Op 050 33 75 88. Ma-za: 10-18u.

Kan ik zoeken op een kaart?
Zoeken op een kaart is handig als je weet waar je heen wilt en iets in de
buurt zoekt. Dat kan via Google Maps: typ je locatie +
hotel/hostel/appartement/camping. Bijvoorbeeld "camping boedapest". De
resultaten verschijnen op de kaart.

Op welke boekingssites kan ik zoeken?
Er is geen enkele site die alle overnachtingsplaatsen opsomt. Als je goed wilt
zoeken, moet je dus op meerdere websites gaan kijken.
•
•
•
•
•
•
•

Jeugdherbergen
Hihostels (korting met een lidkaart),
Booking.com (de grootste boekingwebsite ter wereld),
Hotelscombined
Trivago.be
Wegwijzer.be
buitenlandskamp.be (voor groepen)

Ik wil in het huis van gewone mensen blijven
slapen. Hoe vind ik die?
Neem een kijkje op volgende websites:
•
•
•
•
•

Nightswapping
Airbnb
Wimdu
Bedandbreakfast
Couchsurfing (gratis)

Weet wel dat er veel kritiek is op Airbnb:
• Steden die een limiet willen zetten op het aantal toeristen, kunnen dat
niet meer.
• Klassieke hotels en gastenkamers die personeel betalen, kunnen niet
concurreren met dit soort verhuur.
• Besturen die de ruimtelijke planning willen sturen, zien dat Airbnb’s
opduiken in residentiële wijken.
• Verhuurders zetten soms gezinnen uit goedkope huurwoningen omdat
Airbnb meer opbrengt.
• Overheden kunnen moeilijk controleren op brandveiligheid, veiligheid
en hygiëne en op de aangifte van belastingen omdat Airbnb geen
data wil delen.
• Veel mensen verhuren illegaal via Airbnb.

Hoe vind ik een camping?
Hier is er niet één grote website of app die campings over de hele wereld
opsomt. Voor Europa kan je deze gebruiken:
• Campingcard
• ANWB Camping
Via Google maps kan je ook zoeken.

Hoe kan ik gratis overnachten?
Gratis overnachten (als je dat tenminste legaal wilt doen), vraagt wat
voorbereiding. Er zijn veel systemen waarbij je online met mensen in contact
kunt komen. Daar moet je meestal wel wat tijd in stoppen voor je 'beet hebt'.
Wegwijzer maakte een dossier Gratis slapen op reis waarin ze de
verschillende systemen opsomde.
Andere sites:
• Couchsurfing
• Bewelcome.org

Hoe zit dat met wildkamperen?
Een overzicht van wetgeving in alle Europese landen vind je in het
dossier van Wegwijzer vzw.
Als je wildkampeert, hou je het best ook rekening met deze tips & tricks.

