10-Daagse REIS naar SLOVENIË
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Met o.a.: Postojna, Piran en Koper

Intensiteit:

• Ontspannen programma
• Regelmatig een rustige
wandeling

3

stukje binnendoor en maken we een
fotostop bij Predjamski grad, een
burcht die deels in de berg is
gebouwd.

Deze reis hebben we
wederom opgenomen in ons
reisprogramma.
Een onbetwiste topper met
een absoluut topklasse hotel
waar alle kamers zicht hebben
op de kleurrijke baai en waar
men zelfs over één van de
beste Wellnesscentra beschikt.
Daarnaast mogen wij u een
onvergetelijk excursiepakket
aanbieden naar o.a. Ljubljana,
Koper, Istrië en de Grotten van
Postojna.
Als u daar de culinaire
verwennerij van ons hotel
bij optelt, komt u aan een
echte vijfsterren vakantie.
Dus heerlijk genieten van de
nazomer.

DE PARELS VAN ISTRIË
1e dag: Dinsdag
De koffiepauze houden we nog in
Nederland, maar we komen dan al
snel in Duitsland en gaan over de
‘Linksrheinischer Autobahn’ via
Stuttgart naar ons hotel bij Ulm.
2e dag: Woensdag
We rijden langs de Beierse
hoofdstad München, waar we de
Allianz Arena zullen zien, naar de
Beierse Alpen voor de koffiepauze.
Vervolgens door het Nationaal Park
Hohe Tauern in Oostenrijk naar de
Loiblpas. Hierna langs Ljubljana
naar ons prachtige, direct aan zee
gelegen hotel, waar we wat later
zullen arriveren.
3e dag: Donderdag
Voor de liefhebbers een halve
dagexcursie naar het ‘Pareltje Piran’,
volgens velen het mooiste stadje
van Sloveens Istrië. Schitterend
gelegen op een schiereiland, vinden

we zeer fraaie monumenten uit de
Italiaanse historie van de stad. Ook
vele fraaie pleinen, pastelkleurige
gebouwen en natuurlijk de
Venetiaanse klokkentoren. Zelfs de
bestrating is hier een
bezienswaardigheid. Hierna keren
we terug naar ons hotel in Portoroz.
4e dag: Vrijdag
Op deze dag maken we kennis met
de vele pittoreske stadjes in Istrië.
We beginnen met een prachtige
route door de onontdekte plekjes
van het schiereiland. Dan bezoeken
we twee fraaie plaatsen, het
kunstenaarscentrum Rovinj en het
pittoreske Groznjan. Ook dit is een
zeer fraai kunstenaarsdorp, met
diverse galerijen. Via de kustroute
keren we terug naar Portoroz.
5e dag: Zaterdag
Op deze dag hebben we een
uitgebreide kennismaking met de

Sloveense hoofdstad Ljubljana. Een
stad die eigenlijk leeft als een dorp,
want het is een overzichtelijk
centrum. Ook een stad met vele
bezienswaardigheden. We maken
een wandeling langs de
belangrijkste, te weten de Dom, de
mooi gekleurde Franciscaner kerk en
de drie bruggen, de Tromostovje. Na
de wandeling heeft u nog wat vrije
tijd in het centrum.
6e dag: Zondag
Vandaag een rustig programma. Uw
reisleider neemt u mee voor een
mooie en ontspannen boottocht
over de Adriatische Zee. De rest van
deze dag kunt u op eigen
gelegenheid doorbrengen en
genieten van de faciliteiten van het
hotel of op één van de vele terrassen
in de buurt.
7e dag: Maandag
De belangrijkste grotten in Europa
staan vandaag op ons programma,
Postojna. Een deel van dit enorme
grottenstelsel kunnen we bezoeken.
Een deel per treintje en een deel te
voet. U ziet vele stalagmieten,
stalactieten en zelfs een aantal
zuilen. Na dit bezoek rijden we een

8e dag: Dinsdag
Vandaag bezoeken we de fraaie
havenplaats Koper met het mooie
stadscentrum dat reeds onder de
Grieken zeer befaamd was. Grootste
bezienswaardigheid is hier de Sint
Nazarethkathedraal met de daarbij
behorende wachttoren. Na de
lunchpauze brengen we een bezoek
aan een typisch Sloveens wijnhuis,
waar u uitleg krijgt over de steeds
populairder wordende wijnen en
uiteraard gaan we deze ook
proeven.
9e dag: Woensdag
Helaas verlaten we ons fijne hotel
weer. We gaan door het Centraal
Alpenmassief naar Duitsland. Hier
rijden we via Nürnberg naar ons
hotel in Geiselwind voor diner en
overnachting.
e

10 dag: Donderdag
Door de bosrijke Spessart en het
Westerwald rijden we naar ons land
terug, maar alvorens huiswaarts te
keren gebruiken we een goed
verzorgd diner ter afsluiting van
onze reis naar Portoroz.

10-Daagse REIS naar
SLOVENIË
Vertrek:
DINSDAG 13 SEPTEMBER 2022
Thuiskomst:
DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2022

€ 1.350,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 190,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
13/14 september:
Hotel Maritim Ulm - Duitsland
14/21 september:
Grand Hotel Portoroz - Slovenië
21/22 september:
Hotel Steigerwald - Duitsland

Hotelinfo:
Wij zijn er trots op u dit vijfsterren topklasse hotel
wederom aan te mogen bieden. Dit hotel behoort tot
de allerbeste hotels in Slovenië, waar u van de eerste
tot en met de laatste dag wordt verwend. Alle kamers
hebben zeezicht en zijn voorzien van bad, douche,
toilet, telefoon, radio, minibar, satelliettelevisie en
balkon. Ons hotel staat midden in het centrum aan
de beroemde boulevard van Portoroz. Culinair wordt
u in de prachtig ingerichte restaurants dagelijks verwend. Tevens zijn er een terras, gezellige
bars en een heel mooi zwembad, kortom het zal u aan niets ontbreken.
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