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SLOVENIË8 dagen Slovenië   Klein land met grootse bezienswaardigheden

Je ziet indrukwekkende foto’s op deze pagina, maar om 
echt versteld te staan van hun schoonheid gaat er niets 
boven een echt bezoek. 

Diepblauwe bergmeren, glinsterende grotten, 
majestueuze bergtoppen en mediterrane kusten: dit is het 
betoverende decor voor elegante steden, stoere kastelen 
en schilderachtige vissersplaatjes. Je ontdekt op deze 
heerlijke vakantie het mooiste van Slovenië.

Een echt hoogtepunt van de rondreis door Slovenië is een 
bezoek aan het sprookjesachtige Bled. De stad ligt prachtig 
aan het gelijknamige meer, dat omgeven wordt door heuvels 
en hoge bergen die bedekt zijn met een laagje sneeuw. Het 
Kasteel van Bled en het eiland met de kerk in het meer maken 
de ansichtkaart compleet.

Wist je dat Slovenië ook onder de grond prachtig is? Op veel 
plekken zijn grotten te bewonderen die er waanzinnig mooi 
uitzien. De grotten van Postojna wil je niet missen. Deze zijn 
niet alleen een lust voor het oog; het is ook een hele belevenis, 
doordat je het deels te voet en deels via een treintje bekijkt.

Een kasteel ín een rots? Mag ik je voorstellen aan Predjama 
Castle!

De nobele witte Lipizzaner-paarden van Slovenië. Hun 
originele stoeterij staat sinds 1580 in Lipica. Je kunt je 
verbazen over de elegantie van deze bijzondere paarden 
tijdens het kijken naar shows en klassieke rijtrainingen. 

Natuurlijk kan ook de hoofdstad van Slovenië niet ontbreken 
tijdens deze rondreis! In Ljubljana vind je een mengsel van 
barok en art nouveau. Naast al het moois dat er te zien valt, 
heerst er bovendien een heel gemoedelijke, gezellige sfeer.

50 Tinten turquoise, verbaas je over de schoonheid en het 
mysterieuze karakter van de prachtige Vintgar kloof. 

Zee, wind, zout en mediterrane aroma's zijn de woorden die 
Portorož, de haven van rozen, het beste beschrijven.
 
Een heerlijke dagexcursie naar de schitterende kust van Istrië, 
waar je dwaalt door de kleine straatjes van Piran en Koper, 
maakt deze reis compleet. 

Of je nu een natuurfreak bent of erg van cultuur houdt, in dit 
prachtige land word je op je wenken bedient!

Maar ook op culinair gebied is het genieten geblazen! Probeer 
in Ljubljana de Sloveense struklji, een soort deeghapje 
dat zowel met zoete als hartige ingrediënten gevuld kan 
worden, maar ook de verse vis in één van de vele heerlijke 
visrestaurants in Slovenië zijn absoluut een aanrader, maar 
dan wel met een lokale wijn!

  30/07/2023 – 06/08/2023

 € 1885
 Eenpersoonskamer: + € 185

 Overnachtingshotels in Duitsland
7 Hotel Histrion in Portoroz

INBEGREPEN
- Reis per luxe autocar met bar, toilet en airco
- Verblijf op basis van half pension in een tweepersoonskamer
- Bezoek aan Bled met Pletna boottocht en bezoek aan het kasteel
- Bezoek aan de grotten van Postojna en het Predjama kasteel, inclusief 

lunch
- Bezoek aan de Lipizaner paarden
- Geleid bezoek aan Koper en Piran, inclusief wijnproeverij
- Bezoek aan Ljubljana met het kasteel
- Bezoek aan de Vintgar Gorge inclusief lunch
- BTW, garantiefonds

NIET INBEGREPEN
- Alle dranken en persoonlijke uitgaven
- Annulatie- en bijstandsverzekering

SLOVENIË
Portoroz

Aan alles komt een einde, zo ook aan je rondreis door Slovenië. 
Gelukkig ga je terug naar huis met een rugzak vol mooie 
herinneringen.  En natuurlijk kan je altijd nog eens terugkeren 
naar dit fantastische land!

De reis in het kort

Dag 1 Busrit Assenede/Rohrdorf of omgeving 

Dag 2 Busrit Rohrdorf of omgeving/Bled, meer van Bled, 
bezoek kasteel

Dag 3 Grotten van Postojna, Predjama Castle, Lippizaner 
hofstoeterij

Dag 4  Bezoek aan Koper en Piran

Dag 5   Hele dag ter vrije besteding in Portoroz

Dag 6 Begeleid bezoek aan Ljubljana, vrije tijd

Dag 7 Wandeling Vintgar kloof, lunch, busrit naar overnach-
tingshotel in Duitsland

Dag 8 Terugrit richting Assenede


