
Onze standplaats bij deze reis is Kranjska Gora. Deze 

vooral bij de wintersporter bekende plaats ligt op 20 mi-

nuten rijden van de Oostenrijkse grens en is een van de 

gezelligere plaatsen van Slovenië. Het ligt aan de rand 

van Nationaal Park Triglav en wordt omringt door De 

Julische Alpen en een sprookjesachtige natuur. Kraak-

heldere meren met diepblauw water, smaragdgroene 

rivieren en besneeuwde bergen. Het is niet alleen in de 

winter een drukbezochte plaats, ook in de zomer trekt 

het vele gasten omwille van zijn prachtige en gunstige 

ligging en de vele wandelmogelijkheden. 

Programma:
1e dag: Heenreis. Overnachting Zuid-Duitsland of 

Oostenrijk. 

2e dag: Na het ontbijt rijden we verder naar Slovenië. 

Onderweg lassen we een langere pauze in de kunste-

naarsstad Gmund in. Aankomst bij ons hotel in Kranjska 

Gora in de loop van de middag. 

3e dag: We rijden deze dag via een mooie route naar 

het sprookjesachtige bergstadje Bled. Het stadje, aan 

het gelijknamige meer, is een drukbezochte vakantie-

plaats. In de middag rijden we naar het andere schitte-

rende meer van Bohinj. Dit diepblauwe meer is gewel-

dig gelegen aan de voet van de Julische Alpen in het 

Triglav Nationaal Park. 

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar de hoofdstad van 

Slovenië, Ljubljana. O.l.v. een deskundige gids bezoeken 

we deze stad, die eeuwenlang Oostenrijks bezit was en 

tevens het culturele centrum van het land is. Vanaf de 

burcht, die is gelegen op een hoge heuvel midden in de 

stad, heeft men een mooi uitzicht. Ook de vele kerken 

en patriciërshuizen zijn het bekijken waard. ’s Middags 

heeft u vrije tijd om zelf de stad te verkennen.

5e dag: Rustdag zodat u kunt genieten van de facili-

teiten van het hotel, een wandeling kunt maken naar 

bijvoorbeeld het Jezero Jasna (meer Jasna) dat op 2 km 

afstand ligt, of op uw gemak het plaatsje Kranjska Gora 

kunt bezoeken. 

6e dag: Vandaag gaan we naar Villach en nemen vandaar 

de Villacher Alpenstrasse. Het is een prachtige route, die 

absoluut behoort tot één van de mooiste Alpenwegen 

van Oostenrijk. Deze route van 16,5 km met 116 bochten 

en 7 haarspeldbochten brengt ons langs de 2166 meter 

hoge Dobratsch en door het gelijknamige natuurpark. 

Daarbij overbrug je ruim 1200 hoogtemeters. ’s Middags 

krijgt u vrije tijd om de stad Villach te verkennen.

7e dag: Na het ontbijt rijden we naar Lipica voor een be-

zoek aan de beroemde paardenstoeterij, een van de be-

langrijkste en historische instellingen waar de bekende 

Lipizzaner gefokt worden. U heeft ruimschoots de tijd om 

de stallen te bezoeken en een voorstelling bij te wonen. 

Ook wordt het havenstadje Piran bezocht, dit stadje is al 

jaren één van de belangrijkste trekpleisters van Slovenië. 

Het is een echt authentiek mediterraans stadje met veel 

middeleeuwse architectuur en oude stadsmuren.
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Het in Midden-Europa gelegen Slovenië grenst aan 
Oostenrijk, Italië, Hongarije en Kroatië. Slovenië  heeft 
een prachtig landschap, een rijke geschiedenis, een 
prachtige, voor een groot deel nog ongerepte natuur 
en een vriendelijke, gastvrije bevolking.
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8e dag: Vandaag rijden we naar de Italiaanse stad 

Udine, ook ‘’klein Venetië’’ genoemd. O.l.v. een gids be-

zoeken we de mooiste plekken van de stad, de Duomo 

(met schitterende schilderingen van Tiepolo), het rijk 

gedecoreerde stadhuis en het levendige Piazza Giaco-

mo Matteotti. 

9e dag: Na het ontbijt beginnen we aan de terugreis. 

Onderweg wordt er een langere pauze gemaakt in de 

stad Salzburg. We overnachten in Oostenrijk of Zuid-

Duitsland.

10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een af-

scheidsdiner. 

Vertrekdata | Kransjka Gora
Zondag 29 mei 2022  10 dagen € 925,-

Zondag 4 september 2022 10 dagen € 925,-

Zondag 9 oktober 2022 10 dagen € 895,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima 

dinerbuffet, in overnachtingshotels  

3-gangendiner)

• afscheidsdiner

• gids voor sightseeing Ljubljana

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, veer 

en bootkosten, tenzij onder inbegrepen 

aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 190,-

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk.

Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt over-

nacht in een prima middenklasse hotel 

in Zuid-Duitsland of Oostenrijk (alle ka-

mers zijn met douche, toilet en televi-

sie). In Kransjka Gora hebben wij kamers 

gereserveerd in het viersterren Hotel 

Kompas. Hotel Kompas heeft een schit-

terende ligging en is omgeven door 

een ruime hoteltuin en groene wei-

landen. Alle kamers zijn uitgerust met 

douche, draadloos internet, digitale tv, 

telefoon, kluis en haardroger. Het hotel 

heeft een wellnesscentrum met zwem-

bad, sauna's en massagesalon.
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