09-daagse REIS naar SLOVENIË
Met o.a.: Kranjska Gora en Ptuj

Op deze reis gaan we het
beste van het mooie Slovenië
zien. Een land wat na de
roerige jaren negentig helemaal opgebloeid is en tot één
van de mooiste landen van
centraal Europa behoort.
De natuur in het vroege
voorjaar is prachtig, met name
de verschillen tussen onze
twee standplaatsen.
De eerste dagen verblijven we
in een machtig berggebied en
het tweede deel van de reis
in het wijngebied van Ptuj.
Ook de hotels behoren tot de
betere en ook zij zullen hun
uiterste best doen u een
onvergetelijk vakantie te
bezorgen.
Al met al een voorjaarsreis
waar u veel gaat zien en
vooral gaat genieten.

GELIEFD SLOVENIË
1e dag: Woensdag
Na de ophaalroute en de koffiepauze
nabij Venlo, rijden we Duitsland
in en vervolgens over de ‘Linksrheinischer Autobahn’, langs
Koblenz en Stuttgart naar ons
hotel in Ulm voor diner en overnachting.
2e dag: Donderdag
Langs de miljoenenstad München,
waar we onder andere de Allianz
arena zullen zien en door de
Beierse Alpen rijden we naar
Oostenrijk. Over de Traumstrasse
der Alpen gaan we naar ons mooie
hotel Kranjska Gora.
3e dag: Vrijdag
Vandaag een zeer ontspannen
excursie door de Julische Alpen.
We rijden een prachtige route
door dit ongerepte berggebied,
waar we op de hogere gedeeltes

zeker nog sneeuw zullen gaan
tegenkomen. Vele serpentines,
vergezichten en stops op mooie
plaatsen maken deze dag compleet.
4e dag: Zaterdag
Na het ontbijt een bezoek aan het
schilderachtig gelegen Bled en
het gelijknamige meer. Deze liggen
als een ansichtkaart aan de voet
van Triglav. Na de lunchpauze
nog een letterlijk heerlijk bezoek,
want we brengen een bezoek aan
het voormalige buitenhuis van
Tito, waar we gaan genieten van
een crème schnitte, een lokale
lekkernij. Hierna keren we terug
naar Kranjska Gora voor diner en
overnachting.
5e dag: Zondag
We verlaten ons hotel in Kransja
Gora en gaan op weg naar Ptuj. Daar
de afstanden in dit land niet heel
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Intensiteit:

• Weinig wandelen, maar niet
altijd vlak
• Wisselende hotels
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09-daagse REIS naar
SLOVENIË
Vertrek:
WOENSDAG 08 MEI 2019

7e dag: Dinsdag
Deze ochtend nemen wij u mee voor
een zeer bijzondere vlottentocht.
Met enorme vlotten (met stoelen en
tafels) varen we over de Drava die hier
de Alpen uitstroomt. Een ervaring
die u lang zal bijblijven. De middag
gaan we nog optimaal benutten en
trekken we weer de natuur in. Na een
korte rit komen we in een stuk ongerepte natuur van het Krajinski Park
Jeruzalemsko. Het bergachtige landschap staat hier in het teken van de
honderden wijnheuvels. Deze rit
staat garant voor mooie panorama’s,
sfeervolle heuveltopnederzettingen
en schitterend gevormde wijngaarden.
groot zijn, hebben we nog ruim de
tijd om een bezoek te brengen aan
een stukje historie dat terugvoert tot
de Romeinen. Bijna 2000 jaar
geleden liep een immens belangrijke
Romeinse weg door Šempeter.
Vele machtige Romeinse patriciërs
woonden in de buurt en sommigen
werden begraven in de graven van
de Romeinse necropolis in Šempeter.
De Romeinse necropolis is een openluchtmuseum, waar kunstwerken
van de meest bekwame Romeinse
ambachtslieden worden tentoongesteld. Eind van de middag arriveren
we bij ons fraaie hotel in Ptuj voor
diner en overnachting.
6e dag: Maandag
Vandaag verkennen we onze standplaats Ptuj en brengen we een bezoek
aan de trekpleister van de stad, de
Slovenski Triglav met het oude stadhuis en de Georgiuskerk. Ook zien
we het bijzondere kasteel. Na de
lunchpauze en wat vrije tijd bezoeken
we een wijnkelder, waar u uitgebreid
uitleg krijgt over de zeer smaakvolle
Sloveense wijnen en uiteraard gaat
u deze wijnen ook proeven.

8e dag: Woensdag
Helaas verlaten we ons hotel. Door
het mooie Oostenrijk en langs Wels
naar Duitsland. In de middag langs
het Bayerischer Wald en Nürnberg
naar het Steigerwald voor diner en
overnachting.
e

9 dag: Donderdag
Door de kleurrijke Spessart en het
Westerwald gaan we terug naar
Nederland. Alvorens huiswaarts te
keren, gebruiken we met elkaar een
goed verzorgd diner ter afsluiting
van deze fijne reis.

Thuiskomst:
DONDERDAG 16 MEI 2019

€ 1.075,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 165,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
08/09 mei:		
Hotel Maritim Ulm - Duitsland
09/12 mei:
Hotel Kompas Kranjska Gora - Slovenië
12/15 mei:		
Hotel Primus Ptuj - Slovenië
15/16 mei:		
Hotel Steigerwald - Duitsland
Hotelinfo:
We hebben voor deze reis fraaie
****hotels gecontracteerd die
van alle moderne faciliteiten zijn
voorzien. De kamers bieden bad
of douche, toilet, televisie, etc.
Uiteraard wordt u ook culinair
verwend met driegangendiner of
buffet, vaak met heerlijke lokale
specialiteiten.
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