
 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 05.30 05.30 05.30 04.45 05.00 06.00 06.30

Dit groene land van de Adriatische Kust zal u aangenaam ver-
rassen. Onvoorstelbaar hoeveel natuurschoon dit land tussen 
Alpen en Adriatische Zee te bieden heeft. Bovendien herbergt 
het zo’n schat aan cultuur en valt er zoveel te ontdekken, dat 
zelfs de meest passieve vakantieganger de kriebels krijgt en 
uitstappen gaat maken. Ontdek met ons de talrijke schilder-
achtige stadjes en de zonovergoten stranden.

DAG 1
We vertrekken ’s morgens via Aken, Keulen, Frankfurt richting Mün-

chen. Onderweg voorzien we de gebruikelijke stops. We reizen door 

richting Salzburg en de Tauerntunnel. Avondmaal en overnachting in 

de omgeving.

DAG 2
Na het ontbijt vervolgen we onze de reis richting Villach en de 

Sloveense grens. Van Kranjska Gora rijden we door het gebergte van 

de Karawanken tot aan het meer van Bled. We houden halt aan het 

wereldberoemde meer met zijn pittoresk eilandje. We rijden verder 

over Kranj, Ljubljana en Postojna tot onze verblijfplaats Izola. Kamer-

verdeling, avondmaal en overnachting.

DAG 3
We maken een daguitstap naar één van de aangenaamste en gemoe-

delijkste hoofdsteden van Europa. Het straatbeeld van Ljubljana wordt 

gekenmerkt door speelse barok- en jugendstilgebouwen. De verkeers-

luwe pleinen en promenades met terrasjes en restaurants zorgen voor 

een ontspannen sfeer. Kortom, een stad om rustig van te genieten.

DAG 4
De grotten van Postojna herbergen één van de grootste druipsteen-

formaties ter wereld, met een ongelooflijke rijkdom aan vormen en 

kleuren. Niet te verwonderen dat tot op heden miljoenen mensen 

in deze grotten zijn afgedaald. In de namiddag rijden we verder naar 

Predjama, ongeveer 10 km ten noordwesten van Postojna. Daar be-

zoeken we het kasteel, dat er spookachtig weggedoken ligt onder de 

overhangende rotsen. Op de terugweg maken we nog een kleine stop 

in Koper, voor een wijndegustatie bij de plaatselijke wijnboer Vinakoper. 

Een heerlijke afsluiter van de dag!

DAG 5
In de voormiddag gaat deze uitstap naar de wereldberoemde 

paardenstoeterij van Lipica. Hier worden al van in 1580 de 

lippizanerpaarden getraind. In de namiddag rijden we verder tot 

Hrastovilje. Dit schilderachtige Karstdorp ligt boven het Rizana-dal, 25 

km ten oosten van Portoroz. We bezoeken hier het bijzondere kerkje 

met indrukwekkende fresco’s. Ook het vermelden waard is dat het 

kerkje is opgenomen in de lijst van Werelderfgoed van de Unesco. 

Om de dag af te sluiten maken we nog een stop in Piran, zonder 

twijfel het mooiste stadje van de Sloveense Rivièra. De nauwe straatjes, 

de romantische pleintjes en de strandpromenade nodigen uit tot een 

ontdekkingstocht die menig bezoeker zal verbazen.

DAG 6
De Kroatische havenstad Porec is meer dan 2000 jaar oud. In het his-

torische centrum, dat vol staat met bijzondere monumenten, bezoe-

ken we de Euphrasius-basiliek (6de eeuw) met zijn marmeren zuilen 

en gouden mozaïeken. Daarna rijden we verder tot het charmante 

Rovinj, wellicht het mooiste stadje van Istrië. Op de weg daarheen 

maken we nog een fotostop bij de wondermooie Limski-fjord!

DAG 7
Na het ontbijt verlaten we Portoroz en we vatten de terugreis aan. 

Over Triëste, Venetië, Padova en Vicenza gaat het tot Verona. Hier ma-

ken we een kort bezoek aan de stad van Romeo en Julia. Daarna 

reizen we verder over Trento en Bolzano richting Innsbruck tot het 

plaatsje Mils in Tirol. Avondmaal en overnachting.

DAG 8
We vertrekken na het ontbijt. Over de Oostenrijkse en Duitse snelwe-

gen gaat het richting België en de verschillende afstapplaatsen.

GRAND HOTEL PORTOROZ 
half pension
Gelegen in het centrum van de badplaats Portoroz en op twee minuten lopen 
van het strand. Een exclusief 4-sterrenhotel met een echte mediterrane flair 
en comfortabele en goed ingerichte kamers. Toegang tot de zwembaden, de 
fitnessruimte en deelname aan de amusementsprogramma’s zijn inbegrepen bij 
uw verblijf. 

8 DAGEN   SLOVENIË

AFREIS: 16 SEPTEMBER 2018
Prijs per persoon:  € 745,-
Toeslag single: € 155,-
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