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SLOVENIE - istrie -
TRIESTE 

 

 
 

 
 

 OUDE STEDEN  EN  MAAGDELIJKE NATUUR 

V.V.O.G. – PLUS ! 

Van zondag 10 september  tot zondag 17 september  2017 
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Ongerept en onontdekt Slovenië, een vergeten Balkanland. 

 

Slovenië bezit vooral een weelde aan historische schatten en is een land van ongerepte groene  

natuur. 

Gelegen tussen de Middellandse Zee en Oost-Europa, bezit Slovenië een schat aan 

bezienswaardigheden: Mooie kusten,  wijngaarden, adembenemende landschappen en gezellige 

Middeleeuwse stadjes. 

 

 
 

 

HOOGTEPUNTEN: 

 

 

• De hoofdstad Ljubljana: de  gezellige hoofdstad met kanaaltjes en bruggetjes. 

• De stad Ptuj, de oudste stad van Slovenië + wijndegustatie 

• Maribor uit de 15e  en 16e  eeuw, met eeuwenoude wijnranken in de omgeving 

• Het wondermooie Bled + boottocht op het meer van Bled 

• Skofja Loka, gezellig  middeleeuwse stadje 

• Bezoek aan Trieste (Italië)  

• Uitstap naar Kroatië (Rovinj, Porec, Pula) 

• Cruise langsheen de Sloveense kust. 

• Verzorgde **** en *****hotels op slechts 2 locaties. 

 
 

http://www.ictam.com/Site_pages_NL/-EUROPE/slovenie_n.html
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1ste dag :                                                                            BRUSSEL - LJUBLJANA  

10.10 uur:  Afreis met Adria Airways rechtstreeks naar Ljubljana. 

11.50 uur:  Aankomst  in  het gezellige Ljubljana, mooi gelegen op de twee oevers van 

de Ljubljanca-rivier. 

13.00 uur: Lunch in de binnenstad in restaurant Gostilna Sestica.  

Met onze gids bezoek aan het Preserenplein, de St.-Nicolaas- kathedraal, de 

marktgebouwen, en het hart van het oude stadscentrum. We nemen het tandradtreintje 

naar het kasteel. Avondmaal en logies in hotel RADISSON BLU ****+.  

 

 

2de dag :                                  LJUBLJANA – BLED -  SKOFJA LOKA - LJUBLJANA  

Vandaag uitstap naar Bled en de Julische Alpen. Bled is een kuuroord sinds de 19de eeuw. 

Een prachtige ligging aan een meer uit de ijstijd, omringd door beboste heuvels. Het meer 

ligt op een hoogte van 502 m, is 2,5 km lang en 1 km breed, met een diepte van 20 tot 

40 meter. 

We beginnen met het bezoek aan het kasteel van Bled. 

Vervolgens boottocht met een “pletna” (lokale boot met roeier). We varen naar het 

schilderachtig eilandje gelegen midden in  het meer en bezoeken het bedevaartskerkje 

O.L.V.-van-het-Meer. 

 

 

 
 

13.00 uur: De lunch nemen we in Bled. 

Na wat tijd voor een wandeling in Bled, terugrit naar Ljubljana en korte halte in Skofja 

Loka, een middeleeuwse stadje  en is gelegen aan 2 rivieren: de Poljanska Sora en de 

Selska Sora.  Avondmaal en overnachting in ons hotel Radisson in Ljubljana. 
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3de dag :                                     LJUBLJANA  - ZICE - PTUJ - MARIBOR - LJUBLJANA  

Vertrek richting Maribor. Onderweg bezoek aan  het Kartuizerklooster van ZICE.  Het 

Kartuizerklooster uit 1160 ligt op een rustige en  zeer afgelegen plaats middenin de natuur 

verscholen. In de 12e eeuw zouden hier Franse monniken zijn gekomen. Het is het enige 

kartuizerklooster buiten West-Europa gelegen. Verdere rit doorheen een prachtig Sloveens 

landschap richting Ptuj. 

  

Ptuj is de oudste stad van Slovenië. Reeds tijdens het Romeinse Rijk was hier een 

legerkamp gevestigd, Poetovio, om de overgang over de Drava rivier te beschermen. Haar 

12de eeuwse wallen lieten de stad zelfs toe in de 16de eeuw aan de Turken te weerstaan. 

 

13.00uur: We nemen een lichte lunch in de oudste wijnkelder van Slovenië,  

wijndegustatie “Pullus” inbegrepen (3 soorten wijn).  

 

 
 

 

 
 

Bezoek aan Maribor gelegen aan de rivier Drava en een belangrijk cultureel- en 

wijnbouwcentrum. De stad was in 2012 Culturele Hoofdstad van Europa. Vele huizen en 

paleizen dateren uit de 15de en 16de eeuw. We maken er een wandeling met lokale gids. 

Avondmaal en overnachting in Ljubljana. 
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4de dag :                                           LJUBLJANA –KOPER – PIRAN -   PORTOROZ  

Vandaag bezoek aan 2 prachtige stadjes Koper, en Piran. In Koper maken we een korte 

wandeling naar het “Venetiaans” plein, met de kathedraal Maria Hemelvaart. Binnen hangt 
een uniek retabel van V. Carpaccio (1516). 

 

Piran is een schilderachtig stadje op een landtong dat zich in de 6de eeuw van het land 

afsloot met een verdedigingsmuur. De stad groeide echter zodanig dat in de 15de eeuw 

een tweede wal werd opgericht tegen de Turken en de Venetiaans-Oostenrijkse oorlogen. 

Wandeling met lokale gids  door het oude stadsgedeelte en langs de wallen.  De steile 
straatjes leiden ons naar de St.Joriskerk. Het hinterland bestaat uit zoutpannen. 

13.00 uur: We nemen de lunch in het haventje van Piran: restaurant Pavel. 

 
 

 

In de namiddag, aankomst aan de kust en intrek in ons hotel  Portoroz***** in Portoroz.  

Avondmaal in het hotel. 
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5de dag:              PORTOROZ - TRIESTE – MIRAMARE - PORTOROZ 

Deze morgen rijden we naar het Italiaanse TRIESTE, kruispunt van Romeinse, Germaanse 

en Slavische beschavingen. Eeuwenlang dé zeehaven van het Habsburgse keizerrijk! 

Samen met de imposante neoclassicistische gebouwen waant men zich in het 18de eeuwse 

Wenen aan de Adriatische zee. De stadsrondrit begint aan de Celle di San Giusto, het 

hoogste punt van de stad waar het Romeinse Tergeste ontstond: Piazza della Cattedrale 

en de Basilica di San Giusto. In de benedenstad nodigt de mooie Piazza dell’Unita 

d’Italia uit om te genieten van het unieke zicht op de zee. 

Na een vrije wandeling doorheen de majestueuse straten, nemen we de lunch. 

 

12.30 uur: Lunch in restaurant Tomasseo. 

 

 
 

Vertrek naar het kasteel Miramare. Bezoek aan het kasteel en park. Terugrit naar 

Portoroz. Avondmaal en overnachting in Portoroz. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

6de dag:                                                  PORTOROZ – PULA – MOTOVUN - PORTOROZ  

Vandaag vertrek naar Istrië (Kroatië) PULA: De grootste stad van Istrië ligt op het meest 

zuidelijke punt van het schiereiland en telt ongeveer 80.000 inwoners. De meeste 

bezienswaardigheden dateren uit de Romeinse tijd, zoals het amfitheater, waar vroeger 

Romeinse gladiatoren vochten; toen was er plaats voor 23.000 toeschouwers; nu biedt dit 

plaats aan 5.000. Met onze lokale gids gaan we verder de stad verkennen via de Romeinse 

“Gouden Poort”. Het  prachtig Franciscaner klooster verrast ons, alsook een authentieke 

Romeinse tempel op het marktpleintje. 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

Wij rijden doorheen een adembenemend landschap en bereiken ons lunchadres: de 

boerderij Stefanici, waar ons een lokale lunch geserveerd wordt. 

 

In de namiddag terugrit naar Portoroz, waar we nog wat rustig kunnen genieten aan de 

zeepromenade.  Avondmaal en logies in ons hotel in Portoroz 
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7de dag                                                  PORTOROZ – KROATIE: ROVINJ/ POREC 

Tweede daguitstap naar enkele prachtsteden in Kroatië (Istrië). 

 

Het stadsbeeld van Rovinj is ongetwijfeld één van de schilderachtigste aan de Adriatische 

Zee. Het oude, autovrije gedeelte van de stad bestaat uit steegjes die het geheel een 

idyllisch aanzien geven en heel wat bezienswaardigheden herbergen. 

Het bruisende leven, met tal van kunstenaars, maakt Rovinj tot een gezellig stadje. U kunt 

heerlijk slenteren van galerie naar galerie over de oude bestrating. 

Bovenaan het stadje bezoek aan de St. Eufemie kerk. 

 

 
 Rovinj      Rovinj 

 

 

De oude stad Poreč is zonder twijfel de grootste culturele toeristische trekpleister. De 

straten in het oude stadsgedeelte dragen namen die aan de Romeinse tijd herinneren. 

De oude stad bevindt zich op een schiereiland vlak bij de haven en wordt doorsneden door 

een brede hoofdstraat, de Decumanus. Hier zijn alle belangrijke monumenten terug te 

vinden.  De grootste blikvanger is de Euphrasiusbasiliek, uit de 6de eeuw, die behoort 

tot het werelderfgoed van de Unesco. De kerk, gebouwd in byzantijnse stijl, maakt vooral 

indruk met een aantal waardevolle mozaïeken en vele kunstwerken. 

 

In Porec nemen we de lunch is het stijlvol restaurant Sv. Nikola 

 

 
                                     Porec                      De Eufrasia basiliek(6e eeuw) 

 

 

 

 

Na terugkeer in Portoroz: afscheidsdiner in het stijlvol en mooi gelegen restaurant Rizi 

Bizi. 
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8de dag                                            PORTOROZ –CRUISE-  LJUBLJANA - BRUSSEL  

Deze voormiddag eindigen we de reis met een bootcruise langsheen de Sloveense kust. 

(Portoroz, Piran Izola….) We nemen de vislunch aan boord, wijn inclusief. 

 

  
 

16.30 uur:  Transfer naar de luchthaven.  

18.20 uur:  Terugvlucht naar Brussel.  

20.10 uur:  Aankomst Zaventem 
 

 

 Prijs: 1.885€ (vanaf 25 pers.) - 1.985€ (20-24 pers) single suppl+ 

190€  

Inbegrepen :  

 Lijnvlucht Brussel ‐ Ljubljana  H/T. 

 Luchthaventaksen (momenteel  op 01.06.2016 gekend) 

 Transfers naar de hotels H/T. 

 Alle verplaatsingen in autocar zoals in het programma voorzien. 

 3 overnachting in het Radisson Blu****+ hotel in  Ljubljana en 

 4 nachten in het Grand Hotel Portoroz***** in Portoroz 

 Vol pension vanaf eerste lunch t/m laatste lunch dag 8 

 Wijn en water bij de maaltijden (1/4  l wijn + ¼ l water) 

 De toegangskaarten voor de bezochte monumenten en sites. 

 Bezoeken met lokale gidsen in Ljubljana, Maribor, Piran, Trieste, Pula, Rovinj 

en Porec. 

 Entreegelden voor het Zica klooster  

 Stoeltjeslift in Ljubljana (heen en terug) 

 Wijndegustatie in Ptuj.(3 wijnsoorten met lichte lunch) 

 Boottocht op het meer van Bled en bezoek aan kasteel Bled. 

 Bootcruise langsheen Sloveense kust (met “fish picnic” en wijn) 

 Bezoek aan Trieste (Miramar Castle ingang + Euphrasian basiliek). 

 Deskundige  Franstalige lokale gidsen. 

 Fooien voor chauffeurs en gidsen. 

 BTW en taksen. 

  

Niet inbegrepen : 
 

• Persoonlijke uitgaven. 

• De annulerings- of bijstandsverzekering. 

 

 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9bQtWNyJlOmRjM&tbnid=e4I01Jf-YWa4zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.istranka.si/en/shore-excursions-koper/english-experience-of-slovenia/&ei=yNVoUsqhKMTL0QWY84DgAg&bvm=bv.55123115,d.d2k&psig=AFQjCNGLeGfrk64JrS5ivfP5ob7e2zf9ww&ust=1382688516531884

