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Welkom bij Labyrinth! 

 

De zomer staat weer voor de deur! Het begint weer te kriebelen, het is onvermijdelijk, je kunt 
er niet onderuit... 
  
Je wilt naar buiten,er even helemaal tussenuit! Laat je dagelijks leven even voor wat het is, 
pak in die tas en ga op pad voor die broodnodige dosis avontuur! Een vakantie zonder 
verplichtingen, maar vol mogelijkheden. De ultieme combinatie tussen actief buiten bezig zijn 
en daarnaast genoeg ruimte voor ontspanning. In een groep, maar ook genoeg ruimte om je 
eigen gang te gaan. Nieuwe landen, nieuwe gezichten, nieuwe verhalen, kortom een nieuwe 
uitdaging! Onze reizen staan bol van uitdagende en afwisselende activiteiten voor elk niveau. 
Aan adrenaline geen gebrek. De kick die je krijgt van de activiteiten geeft je nieuwe energie! 
De indrukken van de dag bespreek je gezellig ’s avonds onder het genot van een drankje 
met je reisgenoten. Eenmaal thuis weet je zeker, dit was niet de laatste keer! 
 
Hierbij vind je alle reisinformatie die je nodig hebt om er een onvergetelijke vakantie van 
te maken. 
 
We wensen je een hele fijne vakantie! 
 
Tot ziens in de zomer, 
 
TEAM LABYRINTH 
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Een vakantie bij Labyrinth….  
Labyrinth bied je een ruime keuze van actieve vakanties door heel Europa. We zijn daarin 
beslist anders dan anderen, want onze reizen zijn niet alleen betaalbaar, maar ook nog eens 
passend bij wie jij bent. De mensen die mee gaan met Labyrinth kiezen voor een wat 
actievere vakantie. Niet de hele dag aan het strand liggen maar alleen zo af en toe. Leuke 
vakanties dus met een actieve inslag. En natuurlijk is er naast al het actieve nog tijd genoeg 
voor gezelligheid. Jarenlange ervaring leert ons dat mensen graag op reis gaan met 
reisgenoten die dezelfde interesses hebben. Een vakantie met leeftijdsgenoten in een 
ongedwongen sfeer. Ook dit jaar hebben we onze vakanties verdeeld in leeftijdscategorieën. 
De jongerenreizen zijn verdeeld in de leeftijdscategorieën 17-25 en 20-35 jaar. De 
singlereizen worden aangeboden voor singles tussen de 25 en 45 jaar.  
 
Onze camps  
Op veel van onze bestemmingen slaap je in een tent van Labyrinth. Deze staat klaar als 
je aankomt en kun je in de middag in gebruik nemen als de vorige deelnemer hem 
schoon heeft achtergelaten. Je verblijft in een bungalettetent geschikt voor twee 
personen. Drie persoonstenten zijn beperkt beschikbaar. Als je alleen boekt kun je een 
eenpersoonstoeslag betalen van € 69,- per week, zodat je alleen in je tent ligt. Als je 
hiervoor niet kiest dan krijg je een tent aangewezen op indeling en zul je deze delen met 
een reisgenoot. De tenten zijn altijd van het type bungalettetent. Je kunt er gewoon in 
staan en je hebt voldoende ruimte voor je bagage. De tent is verder voorzien van twee 
bedden met matrassen, elektriciteit en verlichting (m.u.v. Rimini daar is geen stroom 
aanwezig in de tent en slaap je op matrassen). Er is een gezamenlijke tent met tafels en 
banken waar je gezellig een potje kunt kaarten, samen kunt eten en ‘s avonds een 
drankje kunt doen. 
 
Op enkele locaties is een compleet ingerichte kooktent aanwezig waar je gebruik van 
kunt maken en waarin je met de groep kunt koken. Er bestaat de mogelijkheid om 
samen en (met behulp van de reisleiding) een maaltijdenpot te maken waarbij door 
iedereen eenzelfde bedrag wordt ingelegd. Hieruit worden ontbijt, middageten en 
avondeten betaald. Het gezamenlijk bereiden en eten van de maaltijden is handig, 
voordelig en natuurlijk heel gezellig. 
Is er geen kooktent aanwezig dan kun je ter plaatse een kookbox huren (m.u.v. Rimini 
waar geen kookgelegenheid is) met daarin een kooktoestel, pannenset, kookgerei, bord, 
beker en bestek (dit hoef je dus niet zelf mee te nemen). Ter plaatse betaal je een eigen 
bijdrage van € 7,50 per persoon per week voor het gasgebruik van het kooktoestel. Ter 
plaatse kun je, eventueel met je medereiziger(s), een koelkast huren voor € 30,- per 
koelkast per week. 
 
Preferentie  
Bij boeking kun je speciale verzoeken kenbaar maken. Labyrinth zal er alles aan doen om 
aan je verzoek te voldoen. Labyrinth is echter vaak afhankelijk van een derde persoon, 
agent, vervoersbedrijf of andere omstandigheden, waardoor de preferentie niet altijd kan 
worden uitgevoerd. Labyrinth vraagt hiervoor je begrip. Voor meer info kijk je in de ANVR-
voorwaarden. 
 
Huisdieren en eigen tent  
In de accommodaties en de bussen van Labyrinth zijn huisdieren niet toegestaan. Al onze 
activiteiten worden exclusief voor onze gasten georganiseerd. Het is dus niet mogelijk om 
zelf naar een gepubliceerde locatie af te reizen en je aan te sluiten bij onze groep met 
reizigers. 
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Aankomst en vertrek  
Als je met de bus reist heb je een nachtpendel en kom je de volgende dag ’s ochtends aan 
op je bestemming. Over het algemeen is het zo dat je niet direct in je accommodatie terecht 
kunt. Meestal kan dit pas in de loop van de middag, zo rond 15:00. In de tussentijd kun je 
alvast de camping en de omgeving verkennen en de informatie bijeenkomst van de 
reisleiding bijwonen. Op de vertrekdag moet je je tent voor 10:00 uur verlaten. Reis je met 
de Labyrinth touringcar, dan kun je je bagage bij de reisbegeleiding of de receptie 
achterlaten totdat de bus vertrekt. 
 
Borg  
Bij aankomst controleer je samen met de reisleiding de staat van de tent en of de inventaris 
(indien van toepassing) compleet is. De inventarislijst is op de locatie aanwezig. Is alles in 
orde, dan vraagt Labyrinth een borg van € 50,- per persoon. Op de dag van vertrek 
controleer je de accommodatie en inventaris weer samen met de reisleiding en als alles heel 
en compleet is ontvang je de borg meteen weer terug. Is er iets stuk of kwijt dus zul je dit 
moeten vergoeden. Het bedrag wordt dan verrekend met de borg. De prijzen van de 
verschillende items staan op de inventarislijst. Wil je de schade declareren bij een 
verzekeraar, vraag dan om een bonnetje als bewijs van betaling. 
 
Kosten ter plaatse 
Op de website staat per reis beschreven welke kosten ter plaatse voldaan dienen te worden. 
Denk hierbij aan toeristenbelasting en gasbijdrage. Op je factuur en het 
accommodatievoucher staat het exacte bedrag vermeld dat je ter plaatse aan de reisleiding 
dient te voldoen. 
 
Huur lakenpakket 
In je accommodatie is geen beddengoed aanwezig. Heb je bij boeking geen lakenpakket via 
ons gehuurd dan dien je zelf een hoeslaken, slaapzak en kussen mee te nemen. Heb je een 
lakenpakket via ons gehuurd dan is er een kussen, kussenovertrek, dekbed, dekbedovertrek 
en een hoeslaken aanwezig.  
 
  
 



Reisinformatie 2016 

4 

 
 
Reisleiding  
Labyrinth heeft op bijna al haar bestemmingen Nederlandse reisleiders/sters bij wie je altijd 
(soms op bepaalde tijden) terecht kunt. De reisleiding informeert je over de bestemming, 
geeft adviezen en organiseert naast de buitensportactiviteiten ook nog andere activiteiten 
zoals een avondje stappen, een barbecue of een pasta party. 

 
Businformatie  
Een snelle, comfortabele en zeker voordelige manier om op je bestemming te komen is met 
een luxe touringcar. Je vertrekt ’s morgens of ’s middags uit Nederland en arriveert, 
afhankelijk van je vakantiedoel, de volgende ochtend of middag op je eindbestemming. 
Tijdens de reis wordt er, met uitzondering van de periode 24.00 en 07.00 uur, enkele malen 
gestopt voor een korte pauze. Verder wordt er zowel op de heen- als op de terugreis ’s 
avonds een videofilm gepresenteerd. De terugreis begint vrijwel op alle bestemmingen aan 
het begin van de avond. De volgende dag arriveer je rond het middaguur weer in Nederland. 
 
Royal Class  
De basis voor onze buspendelreizen is het vervoer per royal class touringcar. Op enkele 
bestemmingen reis je tourist class. De royal classstoel biedt als extra; een verstelbare 
voetensteun, een rugleuning die bijna in een horizontale positie gebracht kan worden en 
een afstand van tenminste 94 cm tussen alle royal class-stoelen. 
 
Bagage  
Je mag per persoon één koffer of tas van normaal formaat meenemen. Je handbagage en 
eventueel een slaapzak kun je meenemen in de bus. Het is niet toegestaan om volle 
gasflessen, surfboards en dergelijke mee te nemen in de bus. 
 
Eigen vervoer  
Je kunt ook met eigen vervoer naar onze locaties komen, de reisduur bedraagt dan 8 of 15 
dagen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een parkeerplaats en soms ook bijkomende 
kosten. Voor transfers tijdens de activiteiten kan de reisleiding je verzoeken ook hiervoor 
gebruik te maken van je eigen auto. Je komt dus op dezelfde dag aan als de bus arriveert. 
 
Verzekeringen  
Uiteraard hoort er bij een verzorgde vakantie een goede reis- en annuleringsverzekering. We 
raden je dringend aan om deze af te sluiten. Bij een aantal reizen is een reisverzekering met 
een bijzondere sportendekking verplicht. Let daarom op de speciale bepalingen voor berg-, 
water- en andere bijzondere sporten, hiervoor dien je je extra te verzekeren. De 
reisverzekering (inclusief bijzondere sportendekking) kun je tot de dag van vertrek regelen 
via Labyrinth voor € 2,- per persoon per dag en éénmalig € 5,95 poliskosten. 
 
Reisdocumenten  
Je dient zelf te zorgen voor geldige reisdocumenten (zie de ANVR-Reisvoorwaarden, artikel 
2.5). Bewaar tijdens de reis je reisdocumenten en geld nooit in je tas/koffer, maar altijd in je 
handtas of portefeuille. 
 
Aansprakelijkheid  
De deelname aan excursies en/of sportactiviteiten gebeurt altijd voor risico van de 
deelnemer(s), ook indien deze door de reisleiding van Labyrinth wordt georganiseerd. 
Labyrinth noch de met haar samenwerkende partners kunnen enige verantwoordelijkheid 
aanvaarden, wanneer aan deze activiteiten wordt deelgenomen. 
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Ontevreden of klachten  
Het kan natuurlijk voorkomen dat je ontevreden bent over de camping of geboekte 
activiteiten. Wil je hierover een klacht indienen neem dan direct contact op met de reisleiding 
ter plaatse. Is er geen reisleiding aanwezig of wordt de klacht niet naar behoren opgelost, 
dan dien je direct contact op te nemen met ons hoofdkantoor in Nederland, +31.172.476834 
gedurende kantooruren. Op het moment zelf kan er vaak wat aan worden gedaan. Klachten 
die op de bestemming niet op een klachtenformulier zijn gemeld worden in Nederland niet in 
behandeling genomen (zie hiervoor de ANVR reisvoorwaarden artikel 9 en de aanvullende 
touroperatorvoorwaarden van Labyrinth). Voor het in behandeling kunnen nemen dien je ter 
plaatse een klachtenformulier volledig in te vullen en door de reisleiding te laten 
ondertekenen. Je dient ervoor te zorgen dat het klachtenformulier met een begeleidend 
schrijven binnen 2 maanden na afloop ingediend is per post of e-mail. 
 
Programma   
De gepubliceerde programma’s zijn onder voorbehoud van het weer, de 
groepssamenstelling, de drukte op de locaties en andere zaken die van invloed kunnen zijn. 
Natuurlijk komen normal gesproken alle geboekte onderdelen aan bod en als er iets uit 
mocht vallen, dan organiseert Labyrinth in overleg met de hoofdboeker een alternatief. 
 
ANVR  
Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen, 
ons ANVR nummer is 2700. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het 
lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen. De ANVR voorwaarden kunt u ook 
vinden op www.anvr.nl. 
 
SGR  
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Alle gepubliceerde reizen vallen daarom onder de 
garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn 
vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de 
overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het 
vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de 
terugreis. Kijk voor meer info op www.sgr.nl. 

 
Calamiteitenfonds 

Tevens zijn wij aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle gepubliceerde 

reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in 

dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:  
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of 
niet volledig kunnen uitvoeren;  
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis 
moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.  
Kijk voor meer info op www.calamiteitenfonds.nl. 
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Keurmerk Touringcarbedrijf 
Comfortabel, safe én milieubewust. Zo wil je op reis. Daarom kies je voor een Keurmerk 
Touringcarbedrijf. Alle ANVR bustouroperators, dus ook Labyrinth, werkt alleen met 
busbedrijven die een keurmerk hebben. Wat heeft u aan het keurmerk? 
Stap je bij Labyrinth in de touringcar, dan is voor je geregeld: 

 Het touringcarbedrijf werkt volgens de strenge eisen van Stichting 
Keurmerk Touringcarbedrijf.  

 Elk half jaar wordt je busbedrijf hierop gecertificeerd.   
 De chauffeur heeft de juiste diploma’s, ruime ervaring en doet iedere 5 

jaar een Rijvaardigheidstest door CCV-CBR.  

 De chauffeur neemt op tijd rustpauzes.   
 De bus is top-veilig. 

 Het comfort van een keurmerkbus is prima in orde. Het busbedrijf houdt zich 
aan de busklassen van het ANVR: royal class of tourist class.  

 Mocht er onverhoopt iets misgaan: ieder keurmerkbedrijf is adequaat verzekerd. 
 
Belangrijke telefoonnummers 
Hoofdkantoor Labyrinth + 31 (0)172-476834 
24 uurs noodnummer + 31 (0) 6 4144 0000 (uitsluitend in geval van echte nood) 
 
Alle verzekeringsmaatschappijen zijn aangesloten bij een alarmcentrale of hebben een eigen 
alarmnummer. In veel gevallen dient contact opgenomen te worden met de alarmcentrale of 
de verzekeringsmaatschappij. Zorg dat je de betreffende telefoonnummers, je 
verzekeringspas (informeer bij je verzekeringsmaatschappij of het voor jouw bestemming 
noodzakelijk is om een Europese verzekeringspas bij je te hebben) en het polisnummer bij je 
hebt. Labyrinth werkt samen met de Europeesche Verzekeringen. Heb je een verzekering via 
ons afgesloten en er doet zich ter plaatse een calamiteit voor dan dien je contact op te 
nemen met + 31 (0)20 6515 777. Onze factuur is tevens je verzekeringspolis. 
 
Reisorganisator 
Labyrinth Outdoor & Travel 
Ruurloseweg 25 
7021 HB Zelhem 
Tel.: 0172-476834 
Email: info@labyrinth.nl 
 
Gezondheidsverklaring 
Onze activiteiten zijn in principe voor ieder gezond mens te doen. Om deel te kunnen nemen 
aan onze (outdoor-)activiteiten willen we graag wat meer van je weten. Daarom vragen we je 
een klein formuliertje in te vullen, zodat we weten wie je bent en ook wat er eventueel in de 
gaten gehouden moet worden. Labyrinth zal je nooit de toegang of deelname tot de 
activiteiten ontzeggen omdat je iets mankeert, enkel en alleen als we denken dat het te 
gevaarlijk is. Dus vertel ons gewoon als je bijvoorbeeld epilepsie hebt, want dan ga je 
gewoon lekker mee op pad en houden we je alleen wat beter in de gaten. We vragen je 
onderstaand formulier thuis alvast in te vullen en in te leveren bij de reisleiding. 
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Beste Deelnemer/ Beste Deelneemster, 
 
Hartelijk welkom op deze door Labyrinth Outdoor & Travel georganiseerde vakantie. De 
reisleiding en instructeurs doen er alles aan om je het volledig naar je zin te maken. Er 
worden diverse activiteiten onder deskundige leiding georganiseerd. De reisleiding geeft 
daarover nader informatie. Uiteraard zal de reisleiding er alles aan doen het veiligheidsimago 
van Labyrinth Outdoor & Travel voor 100% waar te maken. 
 
Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje en daarom heeft Labyrinth Outdoor & Travel een 
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten.De verzekeringsmaatschappij 
eist echter dat vooraf een gezondheidsverklaring wordt ingevuld.  
Wil je daarom zo vriendelijk zijn om onderstaande per persoon volledig in te vullen en af te 

geven aan de reisleiding? 

Gezondheidsverklaring: 

- Ondergetekende acht zichzelf, wat betreft gezondheid en conditie, fysiek in staat deel 
te nemen zonder zichzelf en/ of andere in gevaar te brengen. 

- Ondergetekende heeft alle medische en/ of conditionele bijzonderheden, die voor een 
veilige deelname van belang kunnen zijn, schriftelijk op dit formulier gemeld.  

 

Voorletters en Achternaam:   

Roepnaam:      

Adres:       Nummer: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Mobiel telefoonnummer: 

E-mail adres: 

Geboortedatum: 

Paspoortnummer: 

Bijzonderheden: 

 

 

 

Handtekening: 
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Kleding selecteren  
Er is een heleboel kleding op de markt die er leuk uitziet en ook nog eens functioneel is voor 
de actieve vakantieganger. Snel droog, UV werend, afrits-baar, sterk, licht. Stel je 
garderobe toch met zorg samen, twee dunne truien biedt meer mogelijkheden dan 1 dikke 
trui en kies bij voorkeur lichte kleuren. Vergeet niet een zwembroek/bikini en een pet in te 
pakken. Ze staan bij ons op het lijstje meest vergeten artikelen. 
 
Rugzak inpakken  
Als je op reis gaat is een rugzak of een travelpack (een reistas-rugzak) het meest geschikt. 
Als je ook nog met je spullen moet lopen is het verstandig zo mogelijk lichte spullen uit te 
kiezen. En de meeste besparing zit hem natuurlijk in de spullen die je thuis laat. Stop de 
grote en wat lichtere zaken onderin. Het meeste gewicht moet uiteindelijk bij je 
schouderbladen in je rugzak zitten, zware dingen dus middenin en tegen de rugkant aan. Als 
je deze tips volgt heb je een heel handzaam ingepakte rugzak. Ga je een paar dagen de 
bergen in, dan adviseren wij een zogenaamde tourrugzak. Een tourrugzak is tussen de 30 
en 45 liter groot en heeft een goed draagsysteem. Je kunt deze op de reis naar je locatie als 
handbagage mee in de bus nemen en ter plaatse pak je wat over en weer met je reistas of 
grote rugzak en heb je aan een tourrugzak genoeg. 
 
Kies de juiste sportsandalen  
Sportsandalen zijn zeer goed geschikt voor natte of warme omstandigheden en waar de 
enkel geen extra steun nodig heeft. Doordat water er even snel uit loopt als er in, en het 
materiaal (rubber, neopreen en nylon) weinig vocht opneemt, raken voeten niet doorweekt 
van opgehoopt zweet. De kans op blaren neemt hierdoor sterk af. Bovendien zijn sandalen 
vrij snel droog. De pasvorm van sandalen kan door middel van verschillende 
bevestigingssystemen van klittenband zodanig versteld worden dat vrijwel elke voet in de 
sandaal kan worden vastgezet. Sandalen hebben voldoende profiel en voldoende grip om 
een pittige tocht mee te lopen. Ook de demping van het voetbed maakt de sandaal geschikt 
voor langdurig gebruik. 
 
Kies de juiste schoenen  
Een paar goede schoenen is ongeveer het belangrijkste onderdeel van je vakantieuitrusting. 
Denk nou niet dat een paar stoere sportschoenen wel voldoende is want die zijn 
voornamelijk op straat comfortabel. Je hebt meer stevigheid nodig en een goed profiel onder 
je schoenen. Wanneer er met een rugzak wordt gelopen is vooral de demping van de zool 
belangrijk voor een goede ontlasting van de gewrichten, bovendien moeten je schoenen 
goede steun bieden aan de enkels. Het type terrein bepaalt ook in hoeverre je voeten 
beschermd moeten worden tegen ongewenste voetbewegingen: hoe zwaarder het terrein 
hoe stugger het bovenwerk en hoe stijver de zool moeten zijn. Daarom worden de schoenen 
in gradaties van A tot D ingedeeld. Zorg vooral dat je goed passende schoenen hebt, want 
een helling aflopen en direct 4 blauwe tenen oplopen is een duidelijk voorbeeld van te kleine 
schoenen. Heb je geen klimschoenen, raftschoenen, fietsschoenen of canyoningschoenen? 
Kijk dan eens in je kast of je nog een paar van die ouwe All Stars hebt staan. Of iets wat er 
op lijkt. Je kunt er alles mee doen, behalve bergwandelen. 
 
Kies de juiste sokken  
Goede sokken werken dempend, zijn comfortabel en transporteren vocht van je voeten af. 
Goede sokken zijn in dit geval géén katoenen sportsokken maar speciale wandelsokken. 
Katoen voelt het eerste uur van je wandeling prima aan, maar als de sokken eenmaal nat 
van het zweet zijn dan zullen je voeten vochtig blijven en gevoelig worden voor blaren. 
Daarom zijn goede wandelsokken altijd gemaakt van een mix van wol en polyester of soms 
helemaal van kunstvezel om het vochtprobleem, en zo ook de blaren, te voorkomen. Loop je 
onverhoopt toch een blaar op, dan zijn er speciale pleisters van Compeed. 
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Een hele goede reis en  
een fijne vakantie gewenst! 

 


