
 
 

 

Met je groep naar de Westhoek? Waarom niet met trein & bus? 
 

De Westhoek heeft heel wat troeven, ook voor een heerlijk verblijf met jouw groep. Als 

jeugdverblijf hebben wij ook oog voor het vervoer van de groepen die tot bij ons komen. Je 

kan er natuurlijk voor kiezen om iedereen met de auto tot hier te laten komen. Maar laat het 

plezier van de vakantie met je hele groep al van bij het vertrek starten. We stellen je daarom 

graag ons aanbod voor dat een treinreis tot het station van Ieper of Poperinge combineert 

met een bus die voor je klaar staat.  

 

Met de trein is het altijd een beetje reizen, dat is leuk en ook best betaalbaar. We helpen je 

graag verder . Heel wat jeugdverblijven in de Westhoek (uit Heuvelland, Mesen en 

Poperinge) hebben goede prijzen onderhandeld met Reizen Suffis en zo kunnen we je een 

heel betaalbare trip van het station naar ons jeugdverblijf aanbieden. Ook voor uitstappen 

vanuit de jeugdverblijven naar regionale toeristische bestemmingen  werden vaste prijzen 

bekomen.  

 

1. Met de trein tot bij ons verblijf 

 

Eenvoudig plannen 

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. Kies de interessantste bestemming nabij ons jeugdverblijf, het station van Ieper, 

Poperinge of Kortrijk. 

 

Aan een interessante prijs 

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 gratis 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? Reis naar alle bestemmingen in België voor € 6,6 (prijzen 

september 2019) voor een enkele reis in 2de klas. 

 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 € 53 (prijzen 

september 2019) voor 10 ritten, 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). 

Nog vragen? Mail of bel ons jeugdverblijf en we helpen je graag verder! 
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Combineer je treinreis met een busrit. Dat kan eenvoudig, vlot en betaalbaar! 

 

2. Met de bus tot bij ons verblijf 

 

Betaalbaar 

Vervoer van het station Ieper of Poperinge naar het jeugdverblijf of terug aan een vaste prijs 

van € 93 (excl 6% BTW, prijzen geldig tot 1 juli 2021) voor een autocar van max. 30 

personen of € 113 (excl 6% BTW, prijzen geldig tot 1 juli 2021) voor een autocar van max. 

50 personen per enkele rit (Op zon- en feestdagen geldt dit tarief niet wegens de hoge 

loonkosten. De meerprijs is 50 % op de totale prijs.)  

 

Of tussen het jeugdverblijf en het station van Kortrijk aan € 163 (excl 6% BTW, maximum 30 

plaatsen, prijzen geldig tot 1 juli 2021) of € 183 (excl 6% BTW, maximum 50 plaatsen, 

prijzen geldig tot 1 juli 2021) per enkele rit (ook hier geldt de meerprijs op zon- en 

feestdagen). 

 

Zo doe je de aanvraag: 

Mail je aanvraag aan info@suffis.be, met duidelijke verwijzing naar ‘pakket-overeenkomst 

met jeugdverblijven’. Vermeld uitdrukkelijk het aantal personen, je afhaalplaats (station 

Poperinge / station Ieper) en bestemming (naam en adres van het jeugdverblijf), 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 contactpersoon van je 

groep. Suffis Reizen is ook te bereiken op 057 33 34 80. 

  

Ontdek ook het aanbod voor groepsuitstappen met de bus!  

 

3. Met de bus op uitstap 

 

Reizen Suffis brengt je tot bij de leukste toeristische bestemmingen in de buurt van ons 

jeugdverblijf! En dat aan een vaste forfaitaire prijs voor een daguitstap: Busvervoer heen en 

terug kost € 189,60 (tot 30 personen, excl 6% BTW) of € 206,7 (tot 50 personen, excl 6% 

BTW). Voor busvervoer enkele rit betaal je € 149,4 (tot 30 personen, excl 6% BTW, prijzen 

geldig tot 1 juli 2021) of € 159 (tot 50 personen, excl 6% BTW, prijzen geldig tot 1 juli 2021). 

De autocar blijft niet ter plaatse. Op zon- en feestdagen geldt dit tarief niet wegens de hoge 

loonkosten. De meerprijs is 50 % op de totale prijs.  

 

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 (https://enm.lillemetropole.fr/parcs/les-pres-du-hem-

armentieres)  

 Bayernwald (https://www.toerismeheuvelland.be/nl/bayernwald-)  

 Passendale/Zonnebeke (http://www.passchendaele.be)  
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 Ieper (www.ieper.be)  

 Poperinge (www.poperinge.be)  

 Palingbeek (http://www.west-

vlaanderen.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 vertrekt rond 9u aan het jeugdverblijf en rond 17u ben je er terug. Voor een 

rondrit van maximum 80 kilometer en een capaciteit van maximum 30 betaal je € 365 (excl 

6% BTW, prijzen geldig tot 1 juli 2021) of € 389 (excl 6% BTW, prijzen geldig tot 1 juli 2021) 

voor maximum 50 personen.  

 

Zo doe je de aanvraag: 

Mail je aanvraag aan info@suffis.be, met duidelijke verwijzing naar ‘pakket-overeenkomst 

met jeugdverblijven’. Vermeld uitdrukkelijk het aantal personen, je afhaalplaats (station 

Poperinge / station Ieper) en bestemming (naam en adres van het jeugdverblijf), 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 contactpersoon van je 

groep. Suffis Reizen is ook te bereiken op 057 33 34 80.  
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