Brief aan de ouders van de jins
Beste jinouder,
Zoals beloofd zouden we de planning van het kamp aan jullie doorgeven vanaf het moment
dat de jins op het vliegtuig zitten. Momenteel gaan we jullie vertellen waar we wanneer zijn
en in grote lijnen wat de plannen zijn van het kamp. De specifieke activiteiten gaan we nog
voor ons houden. Die zullen jullie waarschijnlijk wel te horen krijgen van de jins zelf.
Groeten vanuit het waarschijnlijk zonnige Portugal!
Toon en Jules
Planning
4 juli: Porto
Vandaag komen we aan in Porto, hier slapen we in het scoutslokaal van “Grupos 33”, de lokale
scoutsgroep. We bevinden ons op tien minuten van het strand en zullen ons daar ook bijna
heel de dag begeven. In de avond trekken we naar de stad om Porto by night te aanschouwen.
Onze verblijfplaats bevindt zich op het volgende adres:
Rua do Alvito, s/n
Paiço
4455-030 Lavra
Portugal
5 juli: Porto
Vandaag en morgen verkennen we de stad in combinatie met een aantal stadsspelen in de
namiddag.
6 juli: Porto
7 juli: Porto → Coimbra
Vandaag vertrekken we naar Coimbra, één van de oudste universiteitssteden van Europa.
Daar verblijven we op een camping die net aan de stadsgrens ligt.
Adres:
Alto do Parque de Campismo de 011
R. da Escola
3030-008 Coimbra
Portugal
8 juli: Coimbra
Bezoeken van de universiteit, de bibliotheek en de kathedraal.

9 juli: Coimbra → Serra da Estrela
In de namiddag vertrekken we naar het gebied “Serra de Estrela”. Dit is een prachtig
natuurgebied in het oosten van Portugal waar de jins hun tweedaagse zullen wandelen.
Volgens de website van Portugal zelf:
De Serra da Estrela, waarvan de hoogste piek, de “Torre”, 1993 meter meet, is een streek met
prachtige landschappen en indrukwekkend steile hellingen, waar men kan genieten van de rust
en de stilte van de bergen. Van deze momenten van eenheid met de natuur kunt u gebruik
maken om de omgeving te bewonderen, te kijken naar de gevarieerde plantengroei, de vogels
of de kudden schapen die worden bewaakt door de typische herdershonden van dit gebergte.
We verblijven hierbij op de camping Ponte das 3 Entradas.
Adres:
Rua Principal 1
3400-591 Santa Ovaia
Portugal
10 juli: Serra da Estrela: Dag 1 Tweedaagse
11 juli: Serra da Estrela: Dag 2 Tweedaagse
12 juli: Serra da Estrela → Algarve
Vandaag gaan we een dagje stevig rijden. We vertrekken in de ochtend rond 10u naar Algarve
met een tussenstop in Evora waar we een middagpauze houden. In totaal zullen we ongeveer
een 6 uur in de auto zitten.
In de Algarve zullen we een paar dagen blijven waar we een aantal toffe activiteiten zullen
doen en moet de voetjes in de lucht van het zonnetje zullen genieten! Hier verblijven we
ergens op een veld met de tentjes.
Adres van het terrein:
Caminho Agrícola Carrascal
Armação de Pêra
Portugal
(37.11319, -8.36879)
13 juli: Algarve
Vandaag is het nog eens een stranddagje, daarnaast wordt er ook tijd gemaakt om het
leidinggeven van volgend jaar te bespreken.
14 juli: Algarve
Vandaag staan we vroeg op en trekken we in de ochtend naar het Country Riding Centre in
Silves om te gaan paardrijden!

15 juli: Algarve → Praia do Barranco
Vandaag gaan we naar Aqualand Algarve, een heus waterpretpark op 5 minuten rijden van
onze slaapplek. ‘S avonds vertrekken we naar een strand tussen de Algarve en Lissabon.
Daar gaan we een avond kamperen langs de kust. Als de jins dat willen, krijgen ze hier hun
kleurentotem.
16 juli: Praia do Barranco → Lissabon
De laatste dagen brengen we door in Lissabon. We verblijven hier in het lokaal van Grupo 2,
de plaatselijke scouts.
Adres:
Calçada Ajuda 228
1300-012 Lisboa
Portugal
17 juli: Lissabon
Vandaag en morgen verkennen we de mooie stad Lisboa.
18 juli: Lissabon
19 juli: Lissabon → Lille
Vandaag zit het kamp er jammergenoeg op. Om 17u45 vertrekken we met het vliegtuig
richting Lille. Daar komen we aan om 21u25.
Tot dan!

