BUSREIZEN 2020

Slovenië

10-DAAGSE STANDPLAATSREIS

27/07 - 05/08

HET IN MIDDEN-EUROPA GELEGEN SLOVENIË IS EEN NOG RELATIEF ONBEKENDE
VAKANTIEBESTEMMING. HET GRENST AAN ITALIË, OOSTENRIJK, HONGARIJE EN KROATIË.
VAAK WORDT HET DOOR NEDERLANDERS ALLEEN GEBRUIKT ALS TUSSENSTOP VOOR DE REIS
NAAR KROATIË EN DAT IS JAMMER. SLOVENIË HEEFT NAMELIJK EEN PRACHTIG LANDSCHAP,
EEN RIJKE GESCHIEDENIS, PRACHTIGE NATUUR EN EEN VRIENDELIJKE BEVOLKING. HET
IS EEN LAND VAN KLEINE SPROOKJESACHTIGE DORPJES DIE ONGEREPT IN DE GROENE
HEUVELS LIGGEN, PRACHTIGE KASTELEN DIE BOVEN SPIEGELGLADDE MEREN UITTORENEN,
RUIGE KLOVEN MET BRUISENDE RIVIEREN EN MOOIE KLEINE OMMUURDE KUSTPLAATSJES.
VAN DE KORTE KUST IN HET ZUIDEN TOT DE ALPEN IN HET NOORDEN HEEFT HET EEN MOOI
GEVARIEERD LANDSCHAP. U KUNT HET SAMEN MET BIRWA TOURS ONTDEKKEN!
DAG 1: MAANDAG 27 JULI Na de ophaalroute en koffiestop gaan we op weg naar Zuid-Duitsland,
waar ons overnachtingshotel staat. Onderweg is er voor u een lunch geregeld. ’s Avonds diner in
het hotel.
DAG 2: DINSDAG 28 JULI Na het ontbijt vervolgen we onze weg door Duitsland en Oostenrijk, om
zo aan het eind van de middag te arriveren bij ons hotel in Postojna, gelegen in het zuidwestelijke
deel van Slovenië. Postojna is bekend vanwege het karstgrottenstelsel: met een lengte van 24.000
meter is het de langste grot van Slovenië en de op één na grootste druipsteengrot ter wereld. We
verblijven 7 nachten in viersterrenhotel Jama. Na het diner maken we kennis met Branko, onze
Nederlandstalige gastheer/gids voor de komende week.
DAG 3: WOENSDAG 29 JULI Vandaag maken we kennis met het leven op het platteland van
Slovenië, bezichtigen we natuurfenomeen Skocjan, het meer van Cerknica en brengen we een
bezoek aan een boer. Branko neemt ons mee naar natuurpark Rakov Skocjan, waar u prachtige
karstformaties kunt bezichtigen. Na de lunch maken we een bijzondere rit met paard en wagen
door de droge bodem van het meer van Cerknica.
DAG 4: DONDERDAG 30 JULI We gaan naar de bekendste toeristische plaats van Slovenië: het
Meer van Bled. Eerst maken we een tussenstop in Radovljica, dorp op een heuvel voor Bled, waar
we van koffie met gebak gaan genieten in het 200 jaar oude restaurant Lectar. Dit restaurant is
bekend om het maken van een bijzondere delicatesse met een verborgen boodschap. Vervolgens
gaan we naar Vintgar Kloof, waar we onder leiding van onze gids een wandeling gaan maken. Het is
een unieke belevenis om hier langs de heldere rivier met snelle waterstromingen op de kunstmatige
paden aan de rand van de rots te wandelen. Rond het middaguur gaan we aan tafel voor een lunch
en ’s middags heeft u vrije tijd in Bled.
DAG 5: VRIJDAG 31 JULI Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Kasteel Predjama, één van de
mooiste kastelen van Slovenië. Kasteel Predjama heerst over de omgeving, niet ver van de Grotten
van Postojna, in het idyllische dorpje Predjama. Dit pittoreske, prachtige, uitdagende, mysterieuze
en onneembare kasteel prijkt al meer dan 800 jaar halverwege een 123 meter hoge verticale klif.
De romantische aantrekkingskracht wordt verder benadrukt door de idyllische rivier Lokva, die
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verdwijnt in de ondergrondse wereld diep onder het kasteel. De sprookjesachtige burcht is het
enige nog intact zijnde grotkasteel ter wereld. Dan gaan we op weg naar boerderij Žgajnar. Hier
gaan we eerst genieten van een lokale lunch. Na de lunch neemt de boer ons mee om uitleg te
geven over zijn bedrijf met vrijgrazende koeien, biomelkproductie en wel heel speciale varkens.
DAG 6: ZATERDAG 1 AUGUSTUS Hoofdstad Ljubljana staat op het programma. De Sloveense
hoofdstad is een van de kleinste hoofdsteden van Europa. De tweeduizend jaar oude barokstad
ligt ingeklemd tussen de slingerende rivier Ljubljanica en de burchtheuvel, van waar het trotse en
illustere kasteel de stad bewaakt. Onder leiding van onze gids gaan we een stadswandeling maken.
Branko laat ons (in laag tempo) de hoogtepunten zien. Dan vertrekken we richting Vrhnika, waar we
eerst gaan lunchen. Vervolgens brengen we een bezoek aan museum Bistra, gevestigd in een groot
abdijencomplex.
DAG 7: ZONDAG 2 AUGUSTUS De gids heeft voor vandaag een verrassingstocht voorbereid.
Over het programma kunnen wij dan ook niks vertellen, maar over de verzorging hoeft u niet in
te zitten: uiteraard is ook deze dag compleet, mét koffie en lunch.
DAG 8: MAANDAG 3 AUGUSTUS Vanmorgen heeft u vrij. Na de lunch in het hotel gaan we een
bezoek brengen aan de grotten van Postojna. De Grotten van Postojna zijn de bekendste grotten
ter wereld. Het is ook de grootste toeristische attractie in Slovenië en een van de grootste
karstmonumenten ter wereld. Dit is de enige plek ter wereld waar het ondergrondse landschap
kan worden doorkruist met een elektrische trein en waar u de beroemdste inwoner van dit
ondergrondse koninkrijk – de proteus (olm) – van dichtbij kunt ontmoeten.
DAG 9: DINSDAG 4 AUGUSTUS Na het ontbijt beginnen we aan de terugreis. We hebben weer een
diner en tussenovernachting in Zuid-Duitsland.
DAG 10: WOENSDAG 5 AUGUSTUS De laatste dag van deze indrukwekkende reis. Vanuit ZuidDuitsland gaan we richting Nederland. Aan het eind van de middag hebben we nog een gezamenlijk
afscheidsdiner, waarna wij u terug brengen naar uw opstapplaats.

KOSTEN VOOR DEZE VERWENREIS
Vroegboekprijs:
€ 1.249,00 p.p.
Boekingen na 1 april 2020:
€ 1.289,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer:
€ 190,00 p.p.
HOTELINFORMATIE
Standplaatshotel:
**** Hotel Jama, Postojna, Slovenië
Faciliteiten: Restaurant, bar, lift. Hotel ligt in
het hart van Postojna Cave Park
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet,
televisie, gratis wifi, airconditioning
PRIJS IS INCLUSIEF
•	Vervoer in luxe touringcar, opstappen in
Friesland
•	9 x overnachting in hotel o.b.v. half pension
(ontbijt en diner)
•	Elke avond 1 consumptie bij het diner
•	9 x lunch
•	Elke dag koffie met wat lekkers
•	Nederlandse gidsbegeleiding
•	A lle in de reisomschrijving genoemde
excursies, entrees enz.
•	Afscheidsdiner
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