
                               

 
 
 

 
Amazing Ticino  - Praktische reisinfo 

 
 

Contactgegevens België     
 
X-Adventure        
Kerkhofstraat 511, 2850 Boom     
Tel: 03 288 25 52       
 
 

Vertrekvergadering  

 
Enkele weken voor afreis worden de reizigers in het X-Adventure reiskantoor verwacht voor een vertrekvergadering. Hier worden 
de laatste details en tips meegedeeld.  
 
De locatie voor de vertrekvergadering is: Kerkhofstraat 511 in Boom. 
De exacte datum zal in 2020 gecommuniceerd worden naar de ingeschreven deelnemers. 

 
Transport  
We rijden met auto’s/ minibusjes naar Ticino. Zaterdagochtend wordt er vertrokken vanaf het kantoor van X-Adventure 
(Kerkhofstraat 511, Boom). Er wordt rond 6u30 verzameld. Het exacte uur van vertrek wordt meegegeven tijdens de 
vertrekvergadering. 
 
Het is ongeveer 9u rijden naar camping Al Censo in Ticino. Ter plaatse gebruiken we de auto’s/ minibusjes om naar de canyons te 
rijden. 

 
Verblijf 
De camping ligt in Claro, centraal in de vallei met de meeste canyons. We slapen in tenten die we meenemen vanuit België (tenten 
worden voorzien door X-Adventure, iedereen heeft een eigen slaapcompartiment. We verblijven op een kleine gezellige camping 
met alle faciliteiten. 
 
Matje en slaapzak dienen zelf mee genomen te worden.  
 

Maaltijden 
Voor de maaltijden betaal je vooraf, bij reservatie van de reis, niets. We vragen onze reizigers om ongeveer 35 euro per dag te 
voorzien voor ontbijt, lunch en avondeten samen. Met dit geld doen we gezamenlijke aankopen in de supermarkt of gaan we uit 
eten in een lokaal restaurant. Wij voorzien kookmateriaal.  

 
Shorttrip programma 
 
Voor dit programma is ervaring vereist. Je hebt minstens een Canyoneer Rope 2 diploma nodig en al mee geweest met een 
voorgaande expeditie. Canyoneer Rope 2 is een 7-daagse opleiding aan de X-Academy. Voor meer informatie: www.x-academy.be.  
 

05/09/’20 
’s Ochtends vertrek vanuit Boom met auto’s/ minibusjes. Aankomst op de camping in de 
vooravond. 

06/09/’20 – 11/09/’20 Canyoning       

12/09/’20 Vertrek met de auto’s/ minibusjes richting België 

 
Deze reis gaat door vanaf 4 deelnemers. Ten laatste een maand voor afreis wordt er gecommuniceerd als de reis geannuleerd 
wordt. 
 
We gaan met max 6p in een groep op stap.  
 

http://www.x-academy.be/


                               

 
 
 

 
We voorzien al het materiaal dat je nodig hebt voor onze activiteiten. Het enige dat jij moet voorzien om in de canyon te gaan is 
een gesloten schoen met een stevige zool (perfect zijn bijvoorbeeld oude sportschoenen). 
 
Alle activiteiten worden begeleid door een Nederlandstalige X-Academy instructeur. Onze organisatie behaalde - na een twee jaar 
durende veiligheidsaudit uitgevoerd door de Beroepsfederatie voor Natuursportondernemingen (BFNO) - het ‘Approved Safety 
Practices’ veiligheidslabel. Meer informatie hierover vind je op onze website. 
 
Tijdens onze activiteiten neemt de gids foto’s met een water- en schokbestendige camera. We doen ons best om leuke foto’s te 
nemen, maar een veilig verloop van de activiteit gaat uiteraard voor op alles. We kunnen dus niet garanderen dat er tijdens alle 
activiteiten van iedereen foto’s genomen worden. Heb je zelf een waterbestendige camera, dan mag je die uiteraard meenemen 
op activiteit. Je ontvangt de foto’s digitaal ten laatste 2 weken na je terugreis. 
 

Verzekeringen 
 
Alle gidsen zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Het is aan jou om verzekerd te zijn voor persoonlijke ongevallen. Bij 
inschrijving word je dan ook om een geldige bijstandsverzekering gevraagd. Indien je niet voldoende verzekerd bent, kan je steeds 
de door ons voorgestelde verzekering nemen. Check dus op voorhand bij jouw verzekeraar of canyoning gedekt is. Zorg hoe dan 
ook dat je op de hoogte bent van de polisvoorwaarden van je verzekering! 
 
Raadpleeg in geval van ziekte of ongeval steeds een dokter ter plaatse. Bij het openen van een dossier zal elke 
verzekeringsmaatschappij je immers vragen naar een bewijs dat het letsel werd opgelopen tijdens je vakantie. Kan je dit bewijs 
niet voorleggen, dan zal de verzekeringsmaatschappij jouw dossier meestal weigeren en dus niet tussenkomen in medische en 
eventueel andere kosten (noch de gemaakte kosten in het buitenland, noch eventuele nabehandelingskosten). 
 
Verwittig X-Adventure steeds in geval van ziekte of ongeval. Indien je via ons een verzekering afsloot, zullen wij voor jouw een 
schadedossier openen bij de verzekeringsmaatschappij (Allianz Global Assistance). Hou sowieso een bewijs bij van alle kosten die 
je gemaakt hebt. 
 

Mee te nemen 
- Zwemgerief (een strakke zwembroek is het meest geschikt voor in een wetsuit) 
- Sportieve, gesloten schoenen met stevige zool die nat mogen worden (bv. sportschoenen of bergschoenen). Dus geen 

watersandalen, wandelsandalen, zeilschoentjes, duikschoentjes…! Zorg dat je makkelijk kan stappen in deze schoenen. 
- Neopreensokken tegen koude voeten. Bijvoorbeeld te verkrijgen bij Decathlon of via www.canyonstore.be  
- Neopreenhandschoenen of werkhandschoenen 
- Waterproof zonnecrème met hoge factor 
- Warme kledij voor ’s avonds 
- Oordopjes (voor lichte slapers) 
- Regenkledij 
- Identiteitskaart en verzekeringspapieren (enkel indien je niet de door ons voorgestelde verzekering nam).  
- ! Aan te raden: Europese ziekteverzekeringskaart. Aan te vragen bij je mutualiteit en bewijst in het buitenland dat je 

verzekerd bent. Hiermee vermijd je vaak dat je ter plaatse veel geld betaalt bij een gewoon doktersbezoek. 
 

 Europese ziekteverzekeringskaart 
 

 
Betaling en vouchers 
Indien je nog een openstaand saldo hebt, dien je dit te vereffenen ten laatste 6 weken voor vertrek op het rekeningnummer BE04 
0682 4723 4031 (IBAN), GKCCBEBB (BIC/SWIFT) met vermelding van de gestructureerde mededeling op je reservatiebevestiging.  

http://www.canyonstore.be/

