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1. Contactgegevens X-Adventure
Contactgegevens België
X-Adventure
Kerkhofstraat 511, 2850 Boom
Tel: (+32) (0)3 288 25 50

X-Adventure kamp
Camping Valle Añisclo
Ctra. Añisclo, Km 2
22363 Puyarruego-Escalona (provincial Huesca)
(+32) (0)3 288 25 57

2. Lokaal vervoer
Voor de meeste activiteiten verplaatsen we ons buiten het kamp. Het is de bedoeling dat je zelf met je eigen wagen de
verplaatsing maakt. Uiteraard voorzien we lokaal vervoer voor de deelnemers die kozen voor busvervoer. De rit duurt telkens
tussen 15 minuten en een uur en het traject verloopt steeds over goed berijdbare wegen.

3. Met je eigen wagen naar Spanje
Traject: België – Lille/Rijsel – (snelweg A1) Parijs – (snelweg A10) richting Bordeaux tot splitsing A20 naar Orleans / Toulouse –
Richting Tarbes tot afrit 16 (Lannemazan) – volg D929 door Arreau en Bielsa richting Ainsa – 10km voor Ainsa passeer je het dorp
Escalona. Sla hier rechts af richting Valle de Añisclo, Puyarruego. Na 2km sla je links af voor Camping Valle Añisclo.
!! Opgelet met de gps: er bestaat nog een dorp genaamd Escalona dat zich net onder Madrid situeert! Je kan eventueel ‘Aínsa’
ingeven in je gps. Het juiste ‘Escalona’ ligt dan sowieso op je route, op ca. 15 min van Aínsa.
Gps-coördinaten: N 42 30 32.8, E 0 7 40.5 (stel je gps in op de notatie in graden, minuten en seconden)
Aan de receptie van de camping vraag je naar het X-Adventure kamp en geef je de nummerplaat van je wagen door. Reizigers
die in een bungalow verblijven, kunnen hier ook hun sleutel oppikken. Het X-Adventure kamp bevindt zich links achteraan op de
camping (ga onder het bruggetje door). Hier kan je inchecken bij de kampverantwoordelijke.

4. Carpoolforum
Is er in jouw reisperiode geen busvervoer meer mogelijk, dan kan je via ons carpoolforum een plaatsje proberen bemachtigen in
de auto van één van je medereizigers. Op het moment van reserveren kan je aangeven of je interesse hebt in carpool (als
chauffeur of als passagier). X-Adventure geeft geïnteresseerden de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen.
Afspraken omtrent vertrek, terugreis, chauffeur, vergoeding… maak je uiteraard onderling. Wij raden een vergoeding van €120
per carpooler aan. Let er wel op dat alle passagiers lokaal hetzelfde reisprogramma volgen. Anders kom je in de problemen met
het lokale vervoer.
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5. Met onze autocar naar Spanje
HEENREIS
Vertrek op vrijdag: 12 juli, 19 juli, 26 juli, 2 augustus, 9 augustus
Busmaatschappij: Robby Cars
Opstapplaats
Antwerpen-Berchem
Kortrijk

Adres
Borsbeekbrug (aan station)
Fietsencentrum Mobiel, Minister Tacklaan 57
(achterkant station, rechtover fietsenstalling)

Check-in
16u30
18u30

Vertrek
17u00
19u00

TERUGREIS
Terugkeer op zondag: 21 juli, 28 juli, 4 augustus, 11 augustus, 18 augustus
Busmaatschappij: Robby Cars
Opstapplaats
Kortrijk
Antwerpen-Berchem

Adres
Fietsencentrum Mobiel, Minister Tacklaan 57
(achterkant station, rechtover fietsenstalling)
Borsbeekbrug (aan station)

Aankomst
ca. 9u00
ca. 11u00

Check-in

Aanmelden bij de busmonitor. Je mag pas op de bus wanneer alle bagage veilig is ingeladen. Aan de
opstapplaats in Kortrijk is niet altijd een busmonitor aanwezig. Indien de autocar een (grote) vertraging
oploopt, verwittigen we alle hoofdboekers per sms.

Bagage

Maximum één stuk handbagage en één normale reiszak/koffer per persoon. Meerdere stuks kunnen en mogen
echt niet mee. Een derde item is alleen toegestaan indien het om slaapgerief gaat (bv. slaapzak of matje).
Tip: Label al je bagage!

Vertrek

De bus vertrekt stipt!! Verwittig ons tijdig mocht je toch verhinderd zijn. Het kantoor is iedere vrijdag van
vertrek bereikbaar: Tel. 03 288 25 50.

Reis

De bussen stoppen ongeveer om de 4u aan een tankstation en de pauzes zijn beperkt (15 à 30 min). Tijd om
uitgebreid te eten heb je dus niet. Het is handig om een lunchpakket te voorzien voor vrijdagavond.

Aankomst

Zaterdagochtend rond 10u in Escalona. Voorzie eventueel ontbijt voor ’s morgens voor het geval de bus
vertraging oploopt. De laatste twee uur in de bergen kom je immers nog weinig voorzieningen tegen.

Lokaal vervoer

X-Adventure zorgt voor lokaal vervoer H/T naar de activiteiten.
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Antwerpen-Berchem

Kortrijk

6. Fly & drive
Reis je in een groep(je), dan kan de combinatie van een vlucht en een huurwagen financieel interessant zijn. Je kan de kosten
van de huurwagen immers delen door meerdere personen. Wie er vroeg bij is, vliegt dikwijls aan voordelige tarieven.
VLUCHT
Vluchten en e-tickets
Er worden geen traditionele papieren tickets meer uitgestuurd door de luchtvaartmaatschappijen. Op vertoon van een e-ticket
en een geldig identiteitsbewijs zal je aan de incheckbalie je instapkaart ontvangen.
Indien vluchten geboekt via X-Adventure: Je ontvangt je elektronisch vliegticket ten laatste 1 week voor afreis per mail. Dit ticket
print je af en neem je mee, je hebt dit nodig bij de check-in voor de heen- en terugvlucht.

4

Wie met Ryanair vliegt, moet vooraf online inchecken en zelf zijn instapkaart (boarding pass) afdrukken. Je krijgt dan van ons
een seintje wanneer je online kan inchecken. Opgelet, je moet zowel voor de heen- als voor de terugvlucht inchecken.
Check in
Wees tijdig aanwezig in de luchthaven, voorzie enige marge voor mogelijke parkeerperikelen en files. Je dient uiterlijk 120
minuten (2 uur) vooraf in te checken. Op de schermen aan de ingang van de luchthaven kan je de incheckbalie van jouw vlucht
terugvinden.
Wie met Ryanair vliegt, moet vooraf online inchecken en zelf zijn instapkaart (boarding pass) afdrukken (zie hierboven). Doe je
dit niet, dan rekent de maatschappij extra kosten aan voor check-in op de luchthaven.
Bagage
Vlucht met Brussels Airlines (klasse Light & relax):
Ingecheckte bagage: max. 23 kg
Handbagage: max 12kg (1 stuk + 1 bijkomend item). Max afmetingen: 55 x 40 x 23 cm.
Vlucht met Ryanair:
Uitsluitend handbagage. Maximaal 1 stuk met een gewicht van max 10kg en max afmeting van 55cm x 40cm x 20cm,
plus 1 kleine tas van max 35cm x 20cm x 20cm. Bij een volle vlucht is het mogelijk dat de grootste stukken handbagage
toch gratis ingecheckt worden. Zorg er in dat laatste geval voor dat je je waardevolle spullen bijhoudt.
Op het moment van boeken kan je optioneel bijbetalen voor het inchecken van extra bagage. Deze tas dien je af te
geven aan de bagage drop-off balie.
We vragen bijzondere aandacht voor de reglementering i.v.m. vloeistoffen in de handbagage. Je mag enkel heel kleine
hoeveelheden vloeistoffen in je handbagage meenemen. Deze vloeistoffen moeten zich in aparte verpakkingen bevinden met
elk een maximum capaciteit van 100 milliliter. Bovendien moeten deze verpakkingen samen in een doorzichtige, hersluitbare
plastic zak met een capaciteit van maximaal 1 liter (20 op 20 cm) zitten.
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HUURWAGEN
Volg bij aankomst in de luchthaven de borden ‘uitgang’ en/of ‘car rental’ en pik je huurwagen op.
Indien je een huurwagen hebt gereserveerd via X-Adventure: meld je aan bij de verhuurmaatschappij die vermeld staat op je
voucher van Sunny Cars.
Om de wagen op te pikken heb je volgende documenten nodig: Belgisch rijbewijs, voucher van Sunny Cars, een creditcard op
naam van de chauffeur (voor de waarborg).
Er wordt je een wagen toegewezen, je ontvangt de nodige documenten en de sleutel en je kan de wagen ophalen op het
aangeduide parkeerterrein.
TRAJECT LUCHTHAVEN – X-KAMP
Rij naar het X-Adventure kamp: Camping Valle Añisclo, Ctra. Añisclo (Km 2), 22363 Puyarruego-Escalona (provincial Huesca)
!! Opgelet met de gps: er bestaat nog een dorp genaamd Escalona, dat zich onder Madrid situeert! Je kan eventueel ‘Aínsa’
ingeven in je gps. Het juiste ‘Escalona’ ligt dan sowieso op je route, op ca. 15 min van Aínsa.
Gps-coördinaten: N 42 30 32.8, E 0 7 40.5 (stel je gps in op de notatie in graden, minuten en seconden)
Aan de receptie van de camping vraag je naar het X-Adventure kamp en geef je de nummerplaat van je wagen door. Reizigers
die in een bungalow verblijven, kunnen hier ook hun sleutel oppikken. Het X-Adventure kamp bevindt zich links achteraan op de
camping (ga onder het bruggetje door). Hier kan je inchecken bij de kampverantwoordelijke.

Traject vanaf luchthaven Toulouse (220 km, ca. 2u45 rijden)
Volg de A621 richting Toulouse > afslag A620 richting Toulouse-Centre/Tarbes/Lourdes/Montpellier > voeg in op A64 richting
Tarbes-Lourdes > afrit 16 (Lannemazan) – volg D929 door Arreau en Bielsa richting Ainsa – 10km voor Ainsa passeer je het dorp
Escalona. Sla hier rechts af richting Valle de Añisclo, Puyarruego. Na 2km sla je links af voor Camping Valle Añisclo.

Traject vanaf luchthaven Zaragoza (200km, ca. 2u15 rijden)
De luchthaven uitrijden, eerste rondpunt naar links (N125), baan volgen en 2de rondpunt rechtdoor de ring op richting Huesca
(A2/E90). De ring volgen tot aan de afslag Huesca (A23/E7). Daarna de autostrade volgen (ca. 45min) tot Huesca, de E7/A23 rond
Huesca volgen en afslag Barbastro nemen (N240/A1219). Volgen tot in Barbastro. In Barbastro afslag nemen richting
Francia/Aínsa (N123). Vervolg voor ca. 10min, neem dan opnieuw de afslag richting Francia/Aínsa (A138). Volgen tot in Ainsa. In
Aínsa de A138 verder blijven volgen richting Francia. In het dorpje Escalona linksaf op het rondpunt in. Na 2km moet je de afslag
nemen richting Camping valle Anisclo.

Traject vanaf luchthaven Barcelona El Prat (285 km, ca. 3u15 rijden)
Luchthaven uit rijden op de C32b. Route volgen en invoegen op de B20/C32 > E90/A2 richting Lleida > Afslag 16A Lleida/Girona >
Afslag 458 naar A22 richting Huesca > Afslag 51 richting Barbastro/Grauss > Oprit N123 richting Barbastro/Graus/Aínsa > Na ca.
10min, neem de afslag richting Francia/Aínsa (A138). Volgen tot in Ainsa. In Aínsa de A138 verder blijven volgen richting Francia.
In het dorpje Escalona linksaf op het rondpunt in. Na 2km moet je de afslag nemen richting Camping valle Anisclo.
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