9-DAAGSE AUTOCARREIS
SLOVENIË
Zondag 16 tot maandag 24 mei 2021

i.s.m. Reizen Patteeuw

Slovenië maakte vroeger deel uit van de Joegoslavische federatie en is nu een prachtig vakantieland
geworden. De zonnige kustlijn en het bergachtige hinterland aan de Julische Alpen zorgen voor een
ideale vakantie aan de Adriatische Zee. Beschermd door een heuvelrug met olijf- en wijngaarden ligt
Portorož, onze verblijfplaats te midden van de subtropische tuinen. De haven van de rozen, zo heet
Portorož, ligt heel centraal voor enkele fotogenieke, culturele en prachtige uitstappen. Wij
overnachten in een goed hotel in Portorož. Het hotel ligt in het centrum van de badstad en heeft
verschillende zwembaden, een spa en een lekkere keuken.
DAG 1: BELGIE - ROHRDORF
Via Duitse autowegen gaat het richting München naar ons overnachtingshotel.
DAG 2: ROHRDORF - PORTOROZ
Na het ontbijt reizen we verder en steken ter hoogte van Salzburg de grens over met Oostenrijk. We
rijden door de Tauerntunnel en nemen een hoekje van Karinthië mee om vervolgens Slovenië binnen
te komen via de Karwankentunnel. Het schilderachtige Bled bezoeken we na het middagmaal. We
maken een boottochtje op het meer met bezoek aan het barokke kerkje ter ere van Maria
Hemelvaart. Ljubljana laten we even links liggen en trekken verder naar de Golf van Trieste waar ons
hotel ligt.
DAG 3: PORTOROZ – SECOVLJE - PORTOROZ
In de voormiddag bezoeken we de zoutwinningen van Sečovlje. We maken een korte wandeling door
het natuurreservaat met de kundige uitleg over de geschiedenis van het gebied en hoe men al in de
middeleeuwen belasting ontdook. In de namiddag maken we een wandeling doorheen Portorož om
deze prachtige badstad te leren kennen.
DAG 4: POSTONJA - LIPICA
Na een versterkend ontbijt gaan we de grotten van Postojna in. De grotten bezoeken we per trein en
te voet, waar we het tafereel van druipstenen bewonderen. Het decor van stalagmieten en
stalactieten wordt terecht beschouwd als één van de mooiste in de wereld. In de namiddag gaan we
naar Lipica, dit dorpje staat vooral bekend om zijn witte Lipizzaner paarden die in Wenen in de
Spaanse rijschool worden gebruikt. De dressuurdemonstratie is werkelijk adembenemend en de
stallingen zijn echt bijzonder.
DAG 5: HRASTOVLJE – LOKEV - KOPER
Vandaag laten we de Karstregio vanuit verschillende perspectieven zien. We beginnen met een
bezoek aan het oude dorpje Hrastovlje met het schitterende Romaanse kerkje uit de 13de eeuw. Om
iets van de regio te proeven rijden we richting Lokev en bezoeken de “Pršutarna”-producent
(karstham). We genieten van een typische lichte lunch met de Teranwijn, een bijzondere krachtige
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rode wijn die uniek is voor deze regio. We sluiten de dag af met een bezoek aan de stad en de
wijnkelder van Koper.
DAG 6: LJUBLJANA
Na een vroeg ontbijt rijden we naar de hoofdstad Ljubljana, met een geleide wandeling door deze
prachtige barokstad. We bezichtigen er de mooiste plekjes: het Congresplein, het plein van de Franse
Revolutie, de Kruisherenkerk, de Ursulinenkerk, de Dom- en Franciscanenkerk, de mooiste gebouwen
van architect Plečnik, de verschillende bruggen over de Ljubljanicarivier en de verschillende markten.
Na een typisch Sloveens middagmaal in één van de oudste herbergen van de stad, bezoeken we de
burchtheuvel met de funiculaire. Daarna hebben we nog voldoende tijd om te shoppen of voor een
gezellig terrasje.
DAG 7: IZOLA - PIRAN
Vandaag maken we een boottocht op de Adriatische Zee. Het schip vertrekt in Portorož, we varen
door de baai van Piran via Izola richting Koper. We komen ogen tekort om het adembenemende
decor van deze overweldigende kustlijn te bewonderen. We ontschepen in het oude Venetiaanse
Piran. Deze stad heeft stemmige gebouwen in verschillende pastelkleuren. De nauwe steegjes en de
levendige pleintjes zijn als een echt openluchtmuseum.
DAG 8: SKOFJA LOKA - ROHRDORF
Op de terugreis bezoeken we nog Škofja Loka met zijn rijk cultureel-historisch erfgoed, de best
bewaarde middeleeuwse stad van Slovenië. Op het eerste gezicht is Škofja Loka een kleine stad,
gekoppeld aan het groene achterland van de dalen van de Poljanska Sora en de Selška Sora. De stad
biedt een geweldige culturele ervaring. We bezoeken het kasteel met zijn museum, de oude
graanspijker, het Homanhuis, de stenen brug, het Mariagedenkteken, de Kapucijner bibliotheek,
andere prachtige gebouwen en talrijke galerieën. Op die manier maken we kennis met de roemrijke
erfenis uit het verleden en de hedendaagse levendige kunst. Na de middag reizen we verder richting
ons overnachtingshotel.
DAG 9: ROHRDORF - BELGIE
Na het ontbijt vatten we de terugreis aan via Duitse autowegen naar België.

Prijs: 1210 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: 170 €
Logement: Grand Hotel Portoroz – Life Class (of gelijkwaardig)
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INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van vol pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein- of
boottochten)
Thuisophaling binnen een straal van 20 km van Eine

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie- en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Patteeuw (Lic. 1269/7291). Deze zijn
op verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
Supplement voor thuisophaling indien u verder dan 20 km van Eine woont

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Voor alle reizen moeten er minimum 20 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat (tenzij anders
vermeld).

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•
•
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis
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