

    
  

   

          
  
Je treinreis kun je heel eenvoudig plannen van bij het station in je buurt. Dat doe je via
www.nmbs.be. Spreek daar samen af, plan het moment van afspraak ruim voor het vertrek


van de trein en reis af naar het station van 



   

    

  

Alle info over soorten vervoersbewijzen is te vinden op
http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen.aspx
(en ook meestal meteen online aan te kopen). We helpen je toch even verder. Je kunt als
groep (vanaf 15 personen) gebruik maken van het voordeligste tarief én gereserveerde
plaatsen op de trein:
http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/biljetten/groepsreizen.aspx.
Maar er zijn ook andere mogelijkheden om de kostprijs van je treinreis binnen de perken te
houden:
 
• Kinderen tot 12 jaar reizen 
in 1ste en 2de klas wanneer ze begeleid worden
door een reiziger van 12 jaar of ouder (maximaal 4 kinderen per begeleider).
• Ben je jonger dan 26? Voor € 6 koop je een Go Pass 1 en reis je met de trein in heel
      
België. Reis naar alle bestemmingen in België voor       
 
•

"

Ben je jonger dan 26 jaar? Dan reis je met de Go Pass 10 goedkoop in heel België
 !
samen met je vrienden (die ook jonger dan 26 zijn). Je betaalt slechts  
 
, en je Go Pass 10 is 1 jaar geldig. Opgelet! De Go Pass 10 mag niet gebruikt
worden ter vervanging van het Groepstarief (vanaf 15 personen).
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Samen met andere jeugdverblijven in de regio stuurden we een prijsvraag naar verschillende
busmaatschappijen. Reizen Suffis deed ons het beste aanbod (prijzen geldig tot 31 aug 2018):
Vervoer van het station van Ieper naar de lork of terug aan een vaste prijs van
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Mail je aanvraag aan info@suffis.be (met het mailadres lork@cjt.be in CC van de mail),
#    1    2 3#  #     4 .
Vermeld uitdrukkelijk
* het aantal personen,
* je afhaalplaats (station Poperinge / station Ieper)
  5 6  -      6##
* de bestemming =  
+
datum en voorziene uur van aankomst in het station.
* Geef meteen ook de gelijkaardige gegevens voor de terugrit op.
* Bezorg Suffis Reizen ook de contactgegevens van de groepsverantwoordelijke.
Suffis Reizen is ook te bereiken op 057 33 34 80.
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Reizen Suffis brengt je tot bij de leukste toeristische bestemmingen in de buurt van de lork
en dat aan een vaste forfaitaire prijs voor een daguitstap:
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(autocar blijft niet ter plaatse, prijzen geldig tot 31 augustus 2018).
Dit aanbod is geldig voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ijspiste Komen (http://www.ice-mountain.com)
Bellewaerde (http://www.bellewaerde.be)
Rodeberg (Outside - http://www.outsideadventure.be , ruiterschool http://www.ruiterschoolrodeberg.be)
Zonnegloed Vleteren (http://www.dezonnegloed.be)
Les Prés du Hem Armentières (http://www.enlm.fr/home/les-pres-du-hem.html)
Bayernwald (http://toerisme.heuvelland.be/toerisme/850-www/232-www/299www.html)
Passendale/Zonnebeke (http://www.passchendaele.be)
Ieper (www.ieper.be)
Poperinge (www.poperinge.be)
Palingbeek (http://www.westvlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/bezoekerscentra/palingbeek/Paginas/default
.aspx)

Ook voor uitstappen op maat in de vorm van een rondrit met stopplaatsen kan je terecht bij
Reizen Suffis. Je ontvangt dan een prijsvoorstel op maat.
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Mail je aanvraag aan info@suffis.be (met het mailadres lork@cjt.be in CC van de mail),
#    1    2 3#  #     4 .
Vermeld uitdrukkelijk
* het aantal personen,
  5 6  -      6##
* je afhaalplaats :  
* de bestemming + datum en voorziene uur van vertrek vanuit de lork.
* Geef meteen ook de gelijkaardige gegevens voor de terugrit naar de lork
(of eventueel naar het station van Ieper)
* Bezorg Suffis Reizen ook de contactgegevens van de groepsverantwoordelijke.
Suffis Reizen is ook te bereiken op 057 33 34 80.
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Voldoe je aan bepaalde voorwaarden,
dan kan je 50% van je busrit laten subsidiëren door de provincie West-Vlaanderen
Meer info : http://www.westvlaanderen.be/genieten/cultuur/Paginas/herinneringsplaatsenwoI.aspx

