
 

BAGAGEVULLER WANDELTREKKING NOORWEGEN 
 

Voorafgaand aan deze vakantie zullen we een infomoment organiseren. Voor meer informatie in verband met deze bagagevuller 

verwijzen we dan ook graag door naar dit infomoment! 

 

Voor deze vakantie moeten we je vragen om de bagage te beperken tot onderstaande zaken: 

 1 flexibele reistas (bij voorkeur) of koffer van maximum 80 liter & 20 kg 

 Dit is inclusief zaken zoals een kussen, een slaapzak en een slaapmatje 

 Bij plaatsgebrek kan de slaapzak en/of het kussen eventueel als handbagage worden 

meegenomen op de bus 

 (Een te grotere slaapmat kan eventueel toch los bij de bagage, maar zorg dan dat deze duidelijk 

gelabeld is met ‘KRUNSJ’ en je naam.) 

 1 dagrugzak (bij voorkeur met regenhoes) 

 Een grote trekrugzak is niet nodig, in deze dagrugzak hoeft enkel het materiaal voor tijdens de 

dagwandelingen 

 

 

DOCUMENTEN 

 

Gelieve de documenten samen in een enveloppe te steken en klaar te houden bij het onthaal. 

 

 Identiteitskaart + kopie (apart van je identiteitskaart te bewaren) 

 3 ziekenfondsklevertjes 

 Medische fiche (ingevuld en ondertekend) 

 Toestemming om het land te verlaten (ingevuld en ondertekend) 

 Europese ziekteverzekeringskaart (gratis en tijdig aan te vragen bij jouw ziekenfonds) 

 

 

KLEDIJ 

 

Kledij 
 

 Voldoende kledij die makkelijk zit tijdens het wandelen: zowel korte als lange broeken (geen 

jeansbroeken, bij voorkeur type trekkersbroek) 

 Voldoende warme kledij voor ’s avonds en bij regendagen 

 Regenjas en regenbroek of poncho 

 Muts, sjaal & handschoenen 

 Voldoende ondergoed en kousen (zowel wandelkousen als gewone kousen) 

 Zwemkledij 
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Schoeisel 
 

 Stevige en reeds ingelopen wandelschoenen met hoge boord 

 Een paar reserveschoenen (die vlug drogen & traag nat worden) 

 Een paar stevige sandalen met profiel of waterschoenen (om in het water op scherpe en/of gladde 

stenen te lopen) 

 

Op het infomoment voorafgaand aan deze vakantie geven we graag wat meer informatie over welk schoeisel we aanraden voor 

deze vakantie. 

 

 

IN JE TOILETZAK 

 

 Washandjes (indien nodig) en handdoeken (bij voorkeur sneldrogende handdoeken) 

 Milieuvriendelijke douchegel & shampoo 

 Deodorant 

 Tandpasta, tandenborstel en beker 

 Eventueel kam of haarborstel 

 Maandverband of tampons 

 (Papieren) zakdoeken 

 Medicatie (indien nodig) 

 

TIP: vermeld alle medicatie op de medische fiche en neem ze in genaamtekende, oorspronkelijke verpakking met bijsluiter mee. 

 

 

DIT HEB JE OOK NOG NODIG 

 

TIP: voorzie deze van jouw naam 

 

 Dagrugzak, bij voorkeur met regenhoes (een grote trekrugzak is niet nodig) 

 Brooddoos en drinkbus 

 Gamel, beker & bestek 

 Lunchpakket en drank voor tijdens de heenreis 

 Zonnemelk, zonnebril & anti-muggenmiddel 

 Zakmes 

 Zaklamp (bij voorkeur een hoofdlamp) 

 Voldoende mondmaskers (indien nodig) 

 2 à 3 keukenhanddoeken 

 Blarenpleisters (type Compeed) & sporttape (vooral indien je snel last hebt van spier- of gewrichtspijn) 

 Optioneel: wandelstokken 

 Optioneel: wat zakgeld (gezien er in Noorwegen andere valuta dan de Euro gebruikt worden, raden we 

je aan om een bankkaart mee te nemen in plaats van cash geld) 

 Indien je een bankkaart wenst te gebruiken, vraag dan even bij je bank na of deze is opengesteld 

voor betalingen in Noorwegen. 
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OM TE SLAPEN 

 

 Kussen, slaapzak, lakenzak (‘innerliner’) & slaapmatje (bestand tegen lage temperaturen) 

 Opgelet: met een ‘lakenzak’ bedoelen we geen gewone lakens, we zullen hierover meer uitleg 

geven op het infomoment voorafgaand aan deze vakantie 

 Slaapmasker (het is maar een paar uur donker) 

 

 

TER INFO 

 

 Krunsj is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade van persoonlijke voorwerpen. 

 We beantwoorden graag al je vragen over deze bagagevuller op het infomoment dat we voorafgaand 

aan deze vakantie zullen organiseren. 


