Seniorenwerking Gewest Londerzeel

Vakantieweek in Slovenië, de Julische
Alpen te Kranjska Gora.
7 dagen (6 overnachtingen)
van zondag 13 september 2020
tot zaterdag 19 september 2020
Plaats – periode:
Vertrek: zondag 13 september 2020 te Londerzeel, Heldenplein om 5.00 u
Terug :
zaterdag 19 september 2020 omstreeks 22.00u
Ons verblijfshotel:
Hotel Kompas (****)
Borovška cesta 100,
4280 Kranjska Gora,
Slovenië

Inschrijving:
- Met bijgevoegd inschrijvingsformulier over te maken aan Charline
Verrijken.
- Uw inschrijving is pas definitief na het betalen van een voorschot van
300 € per persoon op het rekeningnummer:
IBAN BE61 7341 4222 2217
BIC KREDBEBB van de “Landelijke gilden, Seniorenwerking
gewest Londerzeel” en dit “TOT VOLZETTING” !
Prijs:

van 25 tot 30 deelnemers
Van 31 tot 35 deelnemers
Van 36 tot 40 deelnemers
Van 41 tot 45 deelnemers
Van 46 tot 49 deelnemers

950 €/per persoon
890 €/per persoon
850 €/per persoon
820 €/per persoon
800 €/per persoon

Toeslag eenpersoonskamer: 125 €
Inbegrepen:
- Reis per luxe touringcar in Luxe Class
- Alle rondritten en transfers volgens programma Verhoeven.
- Annulerings- en bijstandsverzekering..
- 6 nachten in “Hotel Kompas” te Kranjska Gora.
- Vol pension vanaf avondmaal dag 1 t.e.m. ontbijt dag 8.
- Gidsbegeleiding.
- Inkomgelden ter waarde van 80€
- Fooien voor de gids, chauffeur.
Niet inbegrepen:
- Persoonlijke uitgaven.
- Eventuele dieseltoelagen en extra lokale toeristentaks.
Reisformaliteiten:
- Geldige identiteitskaart
Meer info bij: Charline Verrijken, verantwoordelijke reizen
052-30 15 85, GSM 0496 78 54 28 charlineverrijken@gmail.com
of Filip Van Dyck, voorzitter
052-30 06 79, GSM 0476 91 01 89 filip.van.dyck@scarlet.be

PROGRAMMA *
* In het kader van lokale feestdagen of evenementen is een kleine aanpassing van het
programma mogelijk
Dag 1: Vertrek 's morgens via de Duitse autowegen naar Oostenrijk. Vrij
middagmaal onderweg. Via Villach bereiken we de Sloveense grens. Na
ongeveer 25km bereiken we ons hotel in Kranjska Gora. Avondmaal en
overnachting.

Dag 2*: Na het ontbijt bezoek aan onze verblijfplaats Kranjska Gora, zowel
in de winter als in de zomer een geliefd vakantieoord. We bezoeken er een
oud boerenhuis uit 1800 gebouwd in Sloveense stijl. Verder kennismaking
met het stadje en het typische kerkje. Middagmaal in het hotel. Na de
middag vrije tijd en gelegenheid om gebruik te maken van alle comfort dat
het hotel biedt: zwembad, sauna, fitness, enz. Gelegenheid tot een rustige
vlakke wandeling door het dal of langs de zachte hellingen.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 3: Ontbijt. Dagexcursie naar de Julische Alpen. Te midden van de
Julische Alpen ligt het mooiste nationaal park van Slovenië: Triglav.
Prachtige berg- en rotsformaties domineren het landschap met
schitterende uitzichten. Via de Werschetzpas (1.611m) bereiken we
Trenta. Van hieruit krijgen we een prachtig uitzicht op de Triglavberg
(2.864m), de hoogste berg van Slovenië. In het hart van het nationaal
park ontspringt de kristalheldere bergrivier Soca, een der mooiste en
zuiverste van Europa. Gelegenheid tot bezoek aan het parkmuseum.
Middagmaal in het bergdorp Bovec, een juweel in de Sloveense Alpen. Dit
dorp, gelegen in de ongerepte natuur, wordt begrensd door de hoge
bergtoppen van de Plovnik (1.471m) en de Kanin (2.587m). Verder naar
de mooie en groene omgeving van de Vintgarrivier. Hier maken we een
wandeling langsheen de beboste bergwand Hom. We bereiken via
verschillende bruggetjes en zomergalerijen de 16 meter hoge waterval
Sum. Stevige schoenen en eventueel lichte regenjas meenemen.

Dag 4: Eén van de hoogtepunten van deze week is het bezoek aan de
beroemde grotten van Postojna met schitterende druipsteenformaties. Per
treintje rijden we de grot in. Onderweg stappen we uit en bezoeken het
mooiste gedeelte van de grot, dat alleen te voet bereikbaar is. De
temperatuur in de grot is steeds 8°C. Na het middagmaal brengen we een
bezoek aan Lipica bekend voor het fokken van witte paarden,
wereldvermaard vanwege hun optredens in de Spaanse rijschool in
Wenen. We bekijken er tevens een showprogramma met dressuur.

Dag 5: Vandaag bezoek aan de hoofdstad van Slovenië, Ljubljana, met het
barokke oude centrum, de burcht, het raadhuis, het nationaal museum,
verschillende souvenirshops en nog vele andere bezienswaardigheden.
Het oude stadsgedeelte is de moeite waard om door te wandelen. In delen
van de stad staan veel huizen in Jugendstil. Belangrijke pleinen zijn
Vodnikplein, Congresplein & Plein van de republiek. Twee prachtige
bruggen en de Drakenbrug die zich boven de Ljubljanica bevinden, zijn
’"de drie bruggen". Vlakbij vind je de mooie barokke SintNikolaaskathedraal met massieve bronzen deuren. Middagmaal in het
centrum. We zetten ons namiddagbezoek verder in deze prachtige stad,
waar iedereen nadien nog kan genieten van wat vrije tijd.

Dag 6: In de voormiddag maken we een tocht langsheen de typische
Sloveense dorpjes en de ongerepte natuurlijke omgeving. Op 523m hoogte
ligt het meer van Bohinj van waaruit talrijke paden hoog de bergen in
leiden. De mogelijkheid bestaat om per kabelbaan naar 1.500m te gaan,
vanwaar men een magnifiek uitzicht heeft over het meer en de
omliggende bergwereld. Het middagmaal nemen we in het schilderachtige
plaatsje Bled. We maken een rondrit langsheen het meer, waar u een
schitterend uitzicht heeft op het pittoreske eilandje. Wij nemen de
gelegenheid om per "pletna-boot" een tochtje te maken op het meer tot
aan de barokke kerk Majka Bozja.

Dag 7: Na het ontbijt verlaten we ons verblijfshotel in Kranjska Gora. Door
Oostenrijk en Duitsland terug richting België. Onderweg houden we nog
de gebruikelijke stops voor de maaltijden. Aankomst ca. 22.00u

VERBLIJFSHOTEL:

Hotel Kompas ****
Borovška cesta 100,
4280 Kranjska Gora,
Slovenië

Kamers: Elegant en comfortabel ingericht met:
WiFi gratis, tv, telefoon, badkamer met bad/douche,
toilet, toiletartikelen.
Maaltijden: Ontbijtbuffet ’s morgens en ’s avonds 3 gangen menu.
Overdekt zwembad met ligzetels en apart bubbelbad
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