
Citytrip gepland? Lees deze tips! 

 

We hebben allemaal weleens de behoefte 
om tijdens het jaar een korte pauze in te 
lassen om op adem te komen. Een lange 
vakantie behoort niet altijd tot de 
mogelijkheden, maar citytrips bieden een 
uitweg. Je kan er enkele dagen tussenuit 
zonder je planning te moeten omgooien of 
veel geld uit te geven. 

De Europese cultuursteden zijn de 
populairste bestemmingen, en staan gelijk 
met: veel volk, openbaar vervoer, 
sightseeing, shopping … 

 

Hierna vind je enkele tips voor een geslaagde en veilige trip. 

Trein, vliegtuig, metro, hop-on-hop-off … neem je voorzorgen 

 Reis met zo weinig mogelijk bagage. Neem geen nutteloze dingen mee en beperk je 
tot de handbagage. 

 Plaats een slot op je koffer om mogelijke dieven te ontmoedigen. 
 Verlies je spullen nooit uit het oog. 
 Wees op het openbaar vervoer extra voorzichtig als je op- en afstapt. Dieven slaan 

graag toe waar mensen dicht bij elkaar staan. 
 Houd je abonnement, geld of vervoersbewijs klaar als je opstapt. 

Let op voor gauwdieven … 

Gauwdieven gaan graag te werk in steden waar ze onopgemerkt hun slag kunnen slaan. 

 Ze zijn dikwijls met meerdere. 
 Vaak probeert een van hen je af te leiden, terwijl een andere toeslaat. Ze stoten 

bijvoorbeeld een drankje om, proberen de vlek weg te wrijven en maken misbruik 
van je onoplettendheid. 

 Soms doen ze ook alsof ze de weg kwijt zijn, of lopen ze ‘per ongeluk’ tegen je 
aan. 

 Betaal liever met de kaart. Neem weinig cash mee. 
 Bewaar je documenten en kaarten op een moeilijk te bereiken plaats. Een houder 

voor reisdocumenten is heel handig en veilig. 
 Draag geen duidelijk zichtbare juwelen, horloges of andere waardevolle 

voorwerpen. 
 Beveilig je gsm met een code en antidiefstalsoftware. Leg hem niet op tafel terwilj 

je rustig een glas drinkt op een terrasje. 
 Bewaar thuis een kopie van je belangrijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs 

…) en van de serienummers van je waardevolle voorwerpen (gsm, horloge …). 

… en oplichters 

 Namaak is minder duur, maar ook illegaal. Bovendien laat de kwaliteit vaak te 
wensen over. 

 Controleer altijd het wisselgeld als je cash betaalt. 
 Let op met restaurants of winkels waar geen prijzen vermeld staan. 
 Neem je een taxi, spreek dan op voorhand een prijs af om te vermijden de 

taxichauffeur een omweg maakt om de prijs op te drijven. 



 Aankopen 

 Als je producten wil meenemen naar huis, check dan de officiële website van de 
Europese Unie om te weten of ze toegestaan zijn en in welke hoeveelheid.  

Kies het juiste moment om te vertrekken 

 Vermijd schoolvakanties zoveel mogelijk, maar ook feestdagen want dan zijn veel 
handelszaken gesloten. 

 Informeer je over mogelijke stakingen. 
 Vertrek buiten het seizoen. Soms is het weer iets minder goed, maar een stad kan 

ook aangename verrassingen in petto hebben. Rome in januari bijvoorbeeld, of 
Bilbao in februari, Amsterdam in november … 

 Denk aan gratis tickets voor bepaalde musea en monumenten. 
 Voor het bezoeken van bepaalde monumenten kan je beter je tickets op voorhand 
kopen, om lange wachtrijen te vermijden. 

 Sommige steden bieden ook een pass aan waarmee je het openbaar vervoer kan 
combineren met inkomtickets voor bezienswaardigheden, musea, enz. 

Festivals en betogingen 

 De stierenrennen in Pamplona, La Tomatina in Spanje … Op zulke evenementen is 
er veel volk en is het risico op diefstal dus groter. Soms zijn dergelijke 
evenementen zelfs gevaarlijk. Wil je er toch naartoe gaan, zoek dan een veilig 
plaatsje. 

 Hetzelfde geldt voor betogingen. Blijf niet in de buurt, want er is altijd kans op 
geweld en conflicten. 

Logeer goedkoper en profiteer van de gastvrijheid van de locals 

 Zoals in het eerste artikel vermeld staat, zijn gastenkamers of bed & breakfasts een 
heel aangename verblijfsformule. 

 Je kan altijd een kijkje nemen op sites als Airbnb of – minder bekend - 
couchsurfing. Daarnaast vind je op de officiële sites voor toerisme alle info over 
mogelijke verblijfplaatsen. 

Reis- en annulatieverzekering 

Een voorbeeld … Je zoon gaat op kamp en daar profiteer je van om een citytrip naar 
Venetië te boeken. Maar net voor jullie vertrek valt je zoon en moet hij naar het 
ziekenhuis … Ook al gaat het maar om een kamp en een citytrip, je wil ongetwijfeld je 
geld terugkrijgen voor beide verblijven. 

Een reis- en annulatieverzekering is nuttig voor je reizen en tripjes, maar ook als je door 
een bepaalde gebeurtenis niet zou kunnen vertrekken. 

  

-> Vraag me daarover gerust meer informatie en advies. 

 


