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SLOVENIË
Wandelreis langs de mooiste delen van de schitterende Julische Alpen
•
•
•

Soça rivier
Alpine landschappen in Triglav Nationaal Park
Levendige hoofdstad Ljubljana

Deze reis laat je kennismaken met de Julische Alpen en de diversiteit van Slovenië.
Een ideale mix voor natuurliefhebbers waarbij uitdagende wandelingen worden afgewisseld met relaxte
dagen aan meren en kristalheldere rivieren, met de nodige aandacht voor de Sloveense gastronomie.
De Julische Alpen is een grotendeels ongerept gebied dat grenst aan Italië en Oostenrijk.
Triglav is de hoogte berg van het land, waarnaar het gelijknamige Nationale Park is genoemd.
Hier maken we een trekking die ons laat kennismaken met de mooiste berglandschappen die Slovenië te
bieden heeft. We overnachten tijdens de trekking in goed gelegen hutten.
Indrukwekkende bergtoppen, dichte wouden, watervallen en meren gaan aan ons voorbij.
We maken een wandeling langs de zeer heldere Soça rivier, met prachtige canyons.
Optioneel kan je een kayak, canyoning, of rafting tocht maken.
Het Bled meer is het meest gekende van het land, heel fotogeniek gelegen.
De levendige en groene hoofdstad Ljubljana vormt de ideale afsluiter van de reis.
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Dag 1 - 14.08 Brussel – Ljubljana
Vanuit Brussel vliegen we rechtsreeks naar Ljubljana, hoofdstad van Slovenië.
Eén van de leuke kanten aan Slovenië is dat het een compact land is, zodat er nergens lange transfers zijn.
De komende nachten verblijven we in Bovec, een klein stadje, gekend voor de vele sportieve activiteiten die
je in de omgeving kunt beoefenen.
Dag 2 - 15.08 Kobarid - Soça
Vandaag bezoeken we het historisch stadje Kobarid en de Kozjak waterval. In de namiddag maken we een
wandeling langs het mooiste deel van de Soça rivier, met zijn azuurblauwe kleur. Ze maakt deel uit van de
lange afstandstrail Alpe Adria, een grensoverschrijdende trail die door Oostenrijk, Slovenië en Italië loopt.
17 km – 5 u wandelen – 350m klimmen/dalen
Dag 3 - 16.08 Mt. Mangart
Mangart is een berg die op de grens met Italië ligt, het zicht van op de top is ronduit spectaculair.
In de namiddag kan je een optionele kayak, canyoning- of raftingtocht maken in de omgeving van Bovec.
8 km – 5 u wandelen – 650m klimmen/dalen
Dag 4 – 17.08 Mt. Vrsic - Pericnik waterval - Bled meer
Via een bochtig parcours rijden we verder door het hart van de Sloveense Alpen tot aan Vrsic pas, de start
van onze wandeling naar de gelijknamige top, met prachtige zichten.
Nadien rijden we verder naar de waterval van Pericnik, waar we achter kunnen lopen.
Het meer van Bled is veruit het meest gekende van Slovenië, hier maken we een korte wandeling.
Het kleine eiland, met de kerk middenin het meer, is erg fotogeniek.
We rijden verder naar het meer van Bohinj, in de omgeving ervan brengen we de nacht door.
10 km – 4,5 u wandelen – 700m klimmen/dalen
Dag 5 - 18.08 Trekking Triglav NP
We maken ons klaar voor een 3-daagse trekking, waar we de schitterende berglandschappen van het
Nationale Park van Triglav leren kennen.
We wandelen door alpine weiden en winnen geleidelijk aan hoogte. Het laatste deel is wat steiler, onderweg
hebben we zichten op Triglav, de hoogste berg van Slovenië, 2863 meter hoogte. We overnachten in een
uitstekend gelegen berghut.
Wie wil kan vanuit de berghut nog wat hoger klimmen waar je een panoramisch zicht over de omliggende
bergen hebt.
10 km – 6 u wandelen – 900m klimmen/ 250m dalen
Dag 6 - 19.08 Trekking Triglav NP
Vandaag zal de meest spectaculaire dag zijn van de trekking, we wandelen heel de dag langs de knapste
Alpine landschappen die Slovenië te bieden heeft. Tijdens het eerste deel van de dag wordt er voornamelijk
geklommen, in de namiddag dalen we af naar de vallei van de 7 meren, waar we overnachten in een goed
uitgeruste hut, aan één van de meren gelegen.
14 km – 7 u wandelen – 750m klimmen/dalen

Slovenië 14 - 22 augustus 2021: 9 dagen

SLOVENIE

Programma

Dag 7 - 20.08 Trekking Triglav NP
We wandelen verder door het park en genieten van de rust en mooie omgeving. Nadat we de voorbije twee
dagen heel wat hebben geklommen, doen we het vandaag wat rustiger aan. In de regio van het Bohinj meer
liggen verschillende boerderijen waar we lokale producten kunnen uitproberen.
10 km – 4,5 u wandelen – 250m klimmen/ 850m dalen
Dag 8 - 21.08 Ljubljana
Verkenning van Ljubljana, een relaxte, gezellige en groene stad, die gedomineerd wordt door een burcht,
met mooie zichten over de stad. Overnachting in een goed gelegen, en comfortabel hotel.
Dag 9 - 22.08 Ljubljana - Brussel
Vanuit Ljubljana vliegen we terug naar Brussel.
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