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Algemeen 
 Slovenië is de kleinste en meest noordelijke lidstaat ven het vroegere 
Joegoslavië. 
De federatie Slovenië wordt begrensd door Oostenrijk  in het noorden, door 
Hongarije in het oosten, door Kroatië in het zuidoosten en zuiden en door de 
Adriatische zee en Italië in het westen. Het land heeft een oppervlakte van ca 
20.000 km², heeft zo´n 2 miljoen inwoners, is sedert 2004 lid van de EU en 
behoort sinds 01/01/2007 tot de eurozone. 
 Niettegenstaande de kleine oppervlakte, heeft Slovenië een 
buitengewoon gevarieerde fauna en flora. In het noorden vindt men de 
Julische Alpen met sneeuw  op bergtoppen die overgaan in glooiende 
landbouwvlakten in het zuidoosten, terwijl men palmbomen vindt aan de 
Adriatische kust in het zuidwesten.  
 Het uniekst is de Karst, een dor plateau van poreuze kalksteen in het 
westen. Onder invloed van regenwater ontstonden in de loop der eeuwen 
grotten en erosiepijpen, wat van de Karst één van de spectaculairste 
ondergrondse landschappen van Europa maakt. 
 Meer dan de helft van de oppervlakte van Slovenië is bedekt met bossen. 
Het is dan ook één van de dichtst beboste landen van Europa. In de Julische 
Alpen vindt men een mix van sparren, beuken en lariksen, in de oeroude 
bossen in het zuiden  treft men vooral beuken aan en op het schiereiland Istrië 
in het westen palmbomen. 
 
Dag 1 vrijdag 20 sept : Zelzate – Zaventem – Ljubljana – Postojna 
 Vertrek om 5h45 op de parking van AMG met 49 deelnemers waaronder 
Lydie en Wilfried als VKS begeleiders. In Zaventem, waar wij om 7h30 
toekwamen, werden wij opgewacht door onze gids Marc. 
 En dan begon het lange wachten, mede door de vertraging van 1h45 
van het vliegtuig (Adria Air) zodat wij pas om 11h40 opstegen. Wij landden in 
Ljubljana om 13h00 en werden opgepikt 
door een lokale comfortabele bus die ons 
om 13h50 naar Ljubljana centrum bracht 
voor de lunch om 14h30. Hierna begon 
onze verkenning van het oude 
stadsgedeelte. Ljubljana is een 
universiteitsstad (ca 50.000 studenten) en 
heeft zo´n 280.000 inwoners. Het is een 
gezellige stad met veel groen en nergens 
zwerfvuil.  



 Het oud stadsgedeelte dat wij bezochten,strekt zich uit van het 
middeleeuws kasteel tot aan de oevers van de rivier Ljubljanica. Hier staan 
enkele van de best bewaarde barok huizen van ZO Europa. De 18de eeuwse 
gebouwen, kerken met koepels, pleinen met fonteintjes en smalle keienstraatjes 
met café´s en winkels zorgen voor een aangename sfeer in de oude stad. 
   
 Wij begonnen onze wandeling door de verkeersvrije hoofdstraat en 
kwamen aan de St. Nicolas kathedraal , gebouwd begin 18de eeuw. De 2 
bronzen ingangsdeuren zijn versierd met expressieve reliëfs, ontworpen ter 
gelegenheid van het bezoek van paus Johannes Paulus II in 1996. Ze 
symboliseren de verspreiding van het christendom. Wij passeerden aan de 
fontein van de 3 rivieren uit 1731 die de 3 grootste rivieren van Midden 
Slovenië symboliseert. Wat verder zagen wij het stadhuis, een 
renaissancegebouw uit 1719 en kwamen aan de rivier Ljubljanica, die wij 
volgden. Vanop de Schoenmakersbrug hadden wij een prachtig zicht op het 
kasteel op de heuveltop. Wij kwamen aan de 3 Bruggen waarvan de eerste 
dateert uit midden 19de eeuw en de beide andere ontworpen werden in 1929. 
Ze zijn versierd met decoraties zoals stenen bollen op de balustrades, 
afgewisseld met gewelfde lantaarnpalen. De elegante balustrades geven het 
geheel een Venetiaanse look. Op een groot centraal plein, staat het 
standbeeld van Preseren, een romantische dichter en nationaal icoon. Ten 
slotte kwamen wij op de markt waarvan het deel langs de rivier overdekt is. 
Het geheel geeft een indruk van een Grieks-Romeinse tempel door de zuilen. 
Gedurende onze wandeling passeerden wij eveneens vele hotels en 
terrassen. 
 Vertrek om 17h00 richting Hotel Jama in Postojna, zo´50km verder en 
gelegen halfweg Ljubljana en de kust. Wij bereikten ons mega hotel in het Park 
Postojna Lama om 18h15. Inchecken, aperitief van het huis, diner om 
19h30 (bediening aan tafel) en onze eerste dag zat erop. 
Weer : Zonnig, temp = 20°. 
 

Dag 2 zat 21 sept : Postojna 
 Na het lekker ontbijtbuffet, vertrek naar het Predjama kasteel  zo´n 10 km 
verder. Het is het enig bewaard gebleven grottenkasteel van Europa. Weinig 
forten zijn zo spectaculair gelegen als het kasteel van Predjama dat halverwege 
een rotswand van 123m uitgehakt is in een enorme grot. Het dateert uit de 
13de eeuw maar het meeste dat er nu nog is, dateert uit de 16de eeuw. 
 Ons bezoek begon rond 10h00, individueel want wij hadden Audio 
Guides. Wij kwamen het kasteel binnen  langs de Kamer der eigenaren en 
kwamen wat verder in een kamer met zicht op de ophaalbrug en met 
schietgaten. Wij passeerden de “Toiletpot” (de zwakke plek van het kasteel) 
en kwamen in de gerechtszaal met achter een tafel een rechter. Wij keken in 
de folterkamer met diverse taferelen met wassen beelden. Hier werden de 
gevangenen eerst gefolterd vooraleer zij in de gerechtszaal kwamen. Wij 
passeerden de keuken en kwamen op een terras met een prachtig uitzicht op 



de omgeving. Wij gingen in de eetzaal die ons een idee gaf over het 
kasteelleven in de 16de eeuw met daarnaast de slaapkamer. Via de kamer 
van de  kapelaan kwamen wij in de St. Anna Kapel, een serene witte ruimte, 
versierd met houten kerkbanken en een eenvoudig kruis. Het pronkstuk is een 
ontroerende Piëta uit 1420, een voorbeeld van laat gotische kunst in Slovenië. 
Wij gingen verder, trap op trap af en kwamen in de ridderzaal met harnassen, 
wapenschilden, allerlei 
 
 wapens en een smidse. Wij gingen nog een paar trappen omhoog en kwamen 
in het grotgedeelte van het kasteel, een indrukwekkende ruimte in de 
rotsen. Aan de uitgang zagen wij nog de sarcofaag van de eerste eigenaar. 
 Rond 11h00 hadden wij het, toch wel indrukwekkend, kasteel gezien en 
werd er een groepsfoto genomen. Hierna keerden wij terug naar het hotel voor 
de lunch om 12h00. Smakelijk! 
 Na de lunch bezochten wij de Grotten van Postojna. Deze zijn de 
populairste natuurlijke bezienswaardigheid van Slovenië. Ze vormen het 
grootste ondergronds netwerk van het land met meer dan 20km aan zalen en 

gangen. De grotten zijn 2 miljoen jaar 
oud  en werden in 1819 geopend voor 
het publiek in bijzijn van de 
Oostenrijkse keizer Franz I. Ze trekken 
jaarlijks een half miljoen bezoekers. 
 Ons bezoek begon om 14h00, 
terug met Audio Guides. Een 
elektrisch treintje, in dienst seder 
1872, bracht ons 2km de grot in, 
waarna wij te voet de wondere wereld 
instapten van onderaardse grotten, 

verborgen meertjes en grillige rotsformaties. Wij werden overdonderd door de 
grootte van de grotten en de duizenden stalagtieten en stalagmieten in de 
spectaculair verlichte zalen. Onze wandeling, bergop bergaf, maar op een mooi 
pad, bracht ons in een enorm grote zaal met talloze 
stalagtieten aan het plafond. Wij kwamen in een 
zaal, de Grote Berg, een 45m hoge rotshoop die 
ontstond toen het gewelf instortte. Wij gingen over de 
Russische Brug, gebouwd in WO I door Russische 
krijgsgevangenen, die ons bracht in de 
Macaroniezaal, waar het plafond vol hangt met 
ontelbare adembenemende witte stalagtieten. Wij 
kwamen in de Witte Gang, één van de mooiste 
grotten met stalagmieten en stalagtieten. Wat later 
kwamen wij in de zgn Rode Zaal om wat later de 
Diamant te bewonderen. Dit is een reusachtige 
stalagmiet met een schitterend wit oppervlak en 
bijzondere vorm. Wat verder zagen wij in een glazen 



kubus een paar vreemde amfibiën, de Proteus Anguimus, een soort witte 
hagedis die in de grotten leeft. Raar! Wij eindigden onze wandeling in de 
Concertzaal, waar af en toe concerten worden gegeven. 
 Hier namen wij terug het treintje dat ons naar de uitgang bracht. Een 
prachtig bezoek aan prachtige grotten! 
 Om 16h00 was er nog een wijndegustatie rechtover het hotel, waar wij 3 
soorten wijn proefden. Gezondheid! 
Diner om 19h30 en een mooie dag zat erop. 
Weer : zonnig, temp = 20°. 
 

Dag 3 zon 22 sept : Triëste – Lipica 
 Vertrek om 9h00 richting Italië voor een bezoek aan Triëste, zo´n 50km 
zuidwaarts. Triëste is sedert eeuwen een grote havenstad aan de 
Adriatische Zee. 
 Om 10h00 bereikten wij het centrum van de stad voor een wandeling, 
met gids Marc op kop. Langs brede straten met prachtige 
appartementshuizen, bereikten wij het Justitiepaleis en de Synagoge, één 
van de grootste van Europa. Ondertussen passeerden wij een monument van 
Verdi. 
 
 Wij kwamen op de Plazza San Antonio waarop 2 kerken staan. Een 
Servisch Orthodoxe kerk uit 1868, een prachtig gebouw met 2 koepels. 
Binnenin waren de muren en het plafond bekleed met mozaïeken. De 
Katholieke St. Antonius kerk (in restauratie), had oa een mooi plafond met 
koepels en de zuilen waren van wit marmer. In beide kerken was er een 
eredienst bezig 
 Na een vrij half uurtje gingen wij verder met ons stadsbezoek. Wij 
wandelden terug door brede straten met tal van geldbanken en prachtige 
gebouwen en kwamen op het beursplein om wat verder te botsen op de ruïnes 
van het Romeins Theater uit de 1ste eeuw. Wij passeerden, via trappen, de 
kerk van de H. Maagd Maria en kwamen langs de Arco di Ricardo, een 
romeinse poort gelegen in de smalle straatjes van de oude stad. Wij eindigden 
onze wandeling op het Plein van de Eenheid van Italië, een prachtig plein met 
tal van regeringspaleizen, versierd met standbeelden, reliëfs en mozaïeken. In 
een zijstraat vonden wij ook nog de Opera rechtover de winkelgalerij Tergesteo. 
 Het deel van Triëste dat wij gezien hebben, getuigt van rijkdom door de 
vele pleinen met paleizen, overheidsgebouwen, banken en 
appartementshuizen. Alle terrassen waren goed bevolkt en nergens was er 
zwerfvuil te bespeuren. 
 Om 12h00 reden wij verder naar Lipica (terug in Slovenïe) voor de lunch 
en bezoek aan de stoeterij met show van de Lipizaner paarden. 
 Wij kregen een rondleiding door Katja, een lokale gids. De stoeterij van 
Lipica is 311 ha groot en er verblijven zo´n 350 paarden. Er zijn er 25 trainers 
met elk 5 à 6 paarden. Wereldwijd zijn er ca 5000 à 6000 Lipizaner van Lipica 
verspreid na een strenge selectie van de veulens. De veulens krijgen pas na 5 



à 6 jaar hun witte vacht. 
 Wij bezochten oa de stallen waar men de paarden kon aaien, de 
grasweide met de merries met hun veulens, de hippodroom... interessant. 
 Daarna gingen wij naar de showhal voor de Lipizaner show om 15h00. 
Vanop de tribunes zagen wij een magnifiek spektakel. Begeleid door 
aangepaste muziek zagen wij de paarden lopen, draaien, springen, rollen ...al 
dan niet met ruiters. Wij zagen steigerende paarden, dressuur, koetsen en alles 
in onderlinge symmetrie op maat van de muziek. Prachtig om te volgen en te 
beleven! Na 45 min was de show gedaan en...het begon zowaar te 
motregenen. Gelukkig was het niet ver tot een terras. 
 Vertrek om 17h00 terug nar Postojna, soms in de mist, waar wij om 18h15 
toekwamen. Diner om 19h30 en een mooie dag zat erop. 
Weer : In Triëste zon en 24°, in Lipica 20° en op de terugweg regen, mist en17°. 
 
Dag 4 ma 23 sept : Bled – Radouljica – Bohinj vallei 
 Vertrek om 9h00 naar Bled zo´n 100km noordwaarts. Bled is een 
populaire vakantiebestemming oa door zijn meer ven 2km lang, 1,4km breed 
en 30m diep. In het meer zijn thermale bronnen die het heldere water in de 
zomer tot temperaturen van 26° brengt. Dus een waar zwemparadijs. 
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In het meer ligt een eilandje dat als een heuvel uit het water omhoog steekt. 
Bovenop staat de Maria Hemelvaart Kerk uit de 17de eeuw. 
 Om 10h20 waren wij in Bled aan de kaaien waar de bootjes (soort 
gondels met gondelier) lagen te wachten om ons naar het eilandje te 
brengen. De weergoden waren ons blijkbaar goedgezind, want het had 
opgehouden met regenen. 
 Na een overtocht van zo´n 10 minuten, konden wij reeds voet aan wal 
zetten. Wij bestegen de 99 trappen naar het kerkje en deden een wandeling 
rond het eilandje. Van hieruit hadden wij een mooi zicht op het kasteel, hoog 
op een rots gebouwd. Wat later namen wij terug de gondels en gingen aan land 
aan Villa Bled, het vroegere verblijf van Tito. 
 Vertrek om 11h30 naar Radouljica voor de lunch. Via een dreef kwamen 
wij in het oude stadsgedeelte. Radouljica heeft één van de best bewaarde 
kernen in de streek. Het dorpsplein is verkeersvrij en omgeven door 
beschilderde herenhuizen in gotische en renaissance stijl. Het pronkstuk van 
het plein is het grote Thumhuis, omgevormd tot een paleis met een rijkelijk 
versierde barokgevel. Het huisvest nu het museum van de bijenteelt. Wij 
bezochten de laat gotische St. Pieterskerk met haar barok hoogaltaar, een 
prachtige preekstoel en mooie zijaltaren. 
 Na de rondgang was het tijd voor de lunch om 12h30 in restaurant 
Gostilna Lectar, gelegen op het plein. In de kelder van het restaurant was er 
een museum van (sier)peperkoek en kregen wij uitleg over het 
productieproces samen met een demonstratie. 
 De heerlijke lunch werd onderbroken door een duo die leuke blues 



speelden op mondharmonica en accordeon. Toffe muziek! Wat later, tijdens 
de koffie werd er door een trio wat rock en roll gespeeld en gauw was er een 
dansvloer gecreëerd. Onze gids Marc moest maar steeds het vertrekuur 
uitstellen. Ten slotte, werden wij naar buiten begeleid met accordeonmuziek 
en werd er, zelfs in de regen, een polonaise gedaan. Zeer leuke ervaring!! 
 Uiteindelijk vertrek om 15h00, in de regen, naar de Bohinj vallei. Het is 
een prachtige groene vallei met veel weilanden en bossen in de achtergrond. 
Gedurende de rit doorkruisten wij talrijke dorpjes met wel zeer smalle 
straatjes en overal zagen wij bebloemde balkons. En niettegenstaande de 
gestadige regen, hadden wij toch een idee van de pracht van deze groene 
vallei. Na een eindje rijden, keerde de bus en kwamen wij langs dezelfde weg 
terug. Wij hielden nog een koffiestop in Ridcev, gelegen aan het Bohinj 
meer,  waarna wij terug hotelwaarts reden (125km) en waar wij toekwamen om 
18h30. Diner om 19h30 en de dag zat erop. 
Weer : In de voormiddag droog en 19°. In de namiddag regen en 17°. 
 
Dag 5 di 24 sept : Koper – Portoroz – Piran – Izola 
 Vertrek om 9h00 zuidwaarts naar de Sloveense kust die 47km lang is. 
Om 9h45 bereikten wij Koper, de grootste havenstad van Slovenië. De stad 
werd pas, na Italiaans bezit, in 1954 aan Slovenië toegevoegd. De mooie, oude 
stadskern bezit nog altijd veel gebouwen in Venetiaanse stijl. 
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 Wij deden een gezamenlijke wandeling en gingen door een oude 
stadspoort de oude stad binnen. Wij kwamen op een pleintje met de fontein 
Da Ponte uit 1666. Ze is achthoekig en overspannen met een boog in de vorm 
van een brug met balustrade. Wij gingen verder door smalle steegjes en 
trappenstraatjes en kwamen op het Titoplein, het centrum van de stad  met 
prachtige historische gebouwen. Het opvallendste gebouw is het 
Pretoriaans Paleis, (nu stadhuis) uit de 15de eeuw, in Venetiaans Gotische 
stijl, met in de gevel wapenschilden en borstbeelden. Tegenover het paleis staat 
de 15de eeuwse Loggia met een beeld van Maria met Kind. De kathedraal 
van Maria Hemelvaart is vrij sober van interieur met overheersend witte 
kolommen en muren, maar met mooie zijaltaren in een mix van Venetiaanse en 
Romaanse barokstijl. De klokkentoren was een middeleeuwse 
verdedigingstoren en is in de 15de eeuw omgebouwd in Venetiaanse stijl. Wat 
verder bereikten wij het Carpaccio plein, met een romeinse achthoekige 
fontein. Hier waren wij aan de jachthaven met een mooie promenade met oa 
standbeelden, zitbanken in beeldhouwwerken, terrassen , een park...en helder 
water. 
 Om 11h30 vertrok de bus, door het binnenland, tot de Kroatische 
grens, het uiterste punt van Sloveens Istrië. Wij reden door een groen 
heuvelachtig landschap met wijngaarden en olijfbomen. Wij kwamen aan de 
Kroatische grens en volgden deze een tijdje om even later uitgestrekte 
zoutpannen te passeren. Hier hielden wij een korte fotostop. 
 Om 12h15 kwamen wij in Portoroz, een typische toeristische kuststad 



met grote hotels, terrassen, restaurants... en met een heel lange promenade 
waarop het gezellig kuieren was. Om 13h00 genoten wij van een heerlijke 
lunch. 
 Na de lunch, vertrek naar Piran dat wij reeds na 10 min bereikten. Piran is 
een doolhof met pastelkleurige huizen op een klein schiereiland. Het 
middeleeuwse stratenplan met smalle steegjes en onverwachte pleintjes bleef 
grotendeels bewaard. Ze dankte haar rijkdom aan de zoutwinning. Piran 
behoort sedert 1954 tot Slovenië. 
 Wij begonnen onze wandeling langsheen de haven en zagen zowel Italië 
als Kroatië liggen. Wij kwamen op het grote Tartini plein met oa het 
gerechtsgebouw en het stadhuis uit einde 19de eeuw. Dit plein was vroeger 
een binnenhaven. 
 Wij verlieten het plein en via smalle steegjes, steil omhoog, bereikten 
wij de St. Joris Kathedraal, een éénbeukige kerk uit 1641. In de kerk zelf was 
er een prachtig koperen beeld van St. Joris en de Draak. Naast de kerk stond 
en doopkapel en een vrijstaande klokkentoren, een getrouwe kopie van deze 
op het S. Marco plein in Venetië. Van hier hadden wij een prachtig 
panoramisch zicht  op de wijde omgeving. Terug naar beneden via wel zeer 
smalle steile steegjes met arduinsteen als bevloering. Slipgevaar! 
 Wij kwamen op een plein met een mooie barokfontein. Voor de fontein 
staan 2 indrukwekkende beelden die de wet en de gerechtigheid voorstellen. 
Wat later liep onze wandeling op haar einde aan de haven waar wij nog wat 
vrije tijd hadden. 
 Vertrek naar Izola, 13km verder. Izola was een eiland tot in de 19de 
eeuw. De stadsmuren werden afgebroken en in zee gegooid zodat er een 
verbinding met het 
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vasteland ontstond en Izola een schiereiland werd. 
 Wij deden een wandeling tot op het Guiseppe Verdi plein, met het 
stadhuis en enkele barokke paleizen. Terug zagen wij de Venetiaanse invloeden 
met oa de gevleugelde leeuw. Via smalle steegjes kwamen wij aan de 
parochiekerk St Maurus uit de 16de eeuw en gelegen op het hoogste punt 
van het schiereiland. De vrijstaande klokkentoren (39m hoog) was terug in 
Venetiaanse stijl. Vanop het kerkplein  (grasplein) hadden wij terug een 
prachtig zicht op Italiê en Kroatië. Langs smalle straatjes daalden wij terug 
naar de kust waar onze wandeling  eindigde. 
 Vertrek om 17h30 naar Postojna waar wij om 18h15 toekwamen. Diner 
om 19h30 na een prachtige dag. 
Weer : Zonnig en warm met temp = 25°. 
 
Dag 6 woe 25 sept : Idrija – Skofja Loka 
 Vertrek om 8h30 noordwaarts naar Idrija. Wij reden door een 
heuvelachtig landschap met in de valleien groene weiden. Wij bereikten Idrija 
om 9h30 en deden er een korte wandeling. Dit Unesco Werelderfgoed 
stadje is vooral gekend door de kwikmijnen. De eerste dateert van 1500 en er 



waren er in totaal zeven met zo´n 750km aan mijngangen. In de 18de eeuw 
was Idrija goed voor 13% van de wereldproduktie. De laatste kwikmijn werd 
gesloten in 2007. 
 Tijdens onze wandeling bezochten wij het gebouw van de oudste mijn, 
Antonijev Rov uit 1500. Hier was een kleine tentoonstelling over de vroegere 
werkmethoden van de ontginning. Interessant. 
 Wij wandelden verder naar het centrale plein met prachtige gebouwen in 
barokstijl. De meeste waren vroegere mijngebouwen. Wij gingen verder 
omhoog naar het kasteel met een prachtige binnenkoer en met een mooi 
geschilderd patroon rond de ramen. Wij keerden terug naar het plein en 
bewonderden een demonstratie kantklossen annex winkeltje. Want naast de 
mijnbouw was Idrija eveneens bekend om haar kantwerk. Terecht is de 
stadskern van Idrija door de Unesco erkend als werelderfgoed. 
 Vertrek om 10h30 dwars door de bergen naar Skofja Loka langs 
aanvankelijk brede banen. Naarmate wij hoger kwamen werden de wegen 
smaller en kronkelend met haarspeldbochten. Terwijl onze chauffeur zwoegde, 
genoten wij van het landschap in de valleien. Op de top (900 à 1000m) hielden 
wij terecht een fotostop. 
 Om 12h15 bereikten wij Skofja Loka voor de lunch in een voormalige 
graanschuur uit de 16de eeuw. Na de lunch trappen omhoog en in lichte 
regen, voor bezoek aan de St. Jacob kerk uit de 15de eeuw. Het interieur was 
vrij donker maar met prachtige vergulde beelden. Er was eveneens een klein 
OLV grot. 
 Wij gingen verder naar de oude stad en kwamen op een plein met met 
mooie huizen in pastelkleur, een fontein uit 1883 en een pestzuil uit 1751 
met op de gevel van het stadhuis fresco´s. 
 De weg naar het kasteel uit de 16de eeuw (nu museum) ging langs een 
mooie, doch vrij steile weg. Onderweg genoten wij van prachtige panorama 
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landschappen, lichtjes verdoezeld door de druilregen. 
 Het bezoek aan het museum in het kasteel was individueel met behulp 
van audio guides en een folder met uitleg. Wij bezochten oa de kapel met 4 
altaren, zalen met een verzameling van het erfgoed van de verschillende gilden, 
bibliotheek en leeszaal...Zalen met gereedschap van allerlei ambachten zoals 
schoenmakers, hoedenmakers, kantklossen... Een verzameling met opgezette 
dieren uit Slovenië, een verzameling wapens uit WO I en WO II.... Een 
museum met teveel om op te noemen. Daarom verwijs ik graag naar de 
gekregen folder. 
 Na het bezoek waren wij vrij en aangezien het nog steeds miezerde, was 
een kopje koffie of thee welgekomen. 
 Vertrek om 16h30 naar Postojna (70km), maar nu via de autostrade, waar 
wij om 17h30 toekwamen. Diner om 19h30 en een leerrijke dag zat erop. 
Weer : Droog tot de middag, daarna motregen met temp = 18°. 
 

Dag 7 do 26 sept : Lovran – Opatija 



 Vertrek om 9h00 naar de Kroatische kust. Wij bereikten de grens om 
10h00 en er waren geen problemen aan de grensovergang. Een kwartier 
later zagen wij reeds de kust en de zee in de diepte. Wij volgden de kustweg, 
boven de stad Opatija en genoten van de prachtige uitzichten en de 
Adriatische zee. Wij reden tussen villa´s met tropische  tuinen met veel 
palmbomen en zagen enkele jachthavens in de diepte. 
 Om 10h40 bereikten wij Lovran, een stad met een rijk en lang verleden 
in de toeristische traditie met 19de en vroeg 20ste eeuwse villa´s uit de tijd 
dat Lovran nog deel uitmaakte van Oostenrijk-Hongarije en de adel er genoot 
van hun vakanties aan de kust. 
 Wij deden een wandeling door de goed bewaarde historische kern. 
Onze eerste stop was de St. Joriskerk uit de 12de eeuw, maar omgebouwd 
begin 18de eeuw. Binnenin waren er goed bewaarde fresco´s op de muren. 
Wij wandelden verder door typisch middeleeuws aandoende kern, met 
fresco´s op de gevels en zeer smalle straatjes. Wat later kwamen wij op de 
promenade en volgden wij het Franz-Jozef pad langs de kustlijn. Hier hadden 
wij een prachtig zicht op de zee en de dorpen op de heuvelruggen. Tijd voor 
een groepsfoto!  
 Na nog wat verder kuieren en genieten (temp = 25°) en vertrek naar 
Opatija om 12h00 voor de lunch. Smakelijk. (1ste maal frieten!) 
 Na de lunch deden wij een mooie wandeling op het Franz-Jozef pad. 
Wij liepen op de “Walk of Fame” en kwamen aan een piepklein haventje waar 
de taxiboot aanmeert. Wij zagen mooie bronzen beelden oa de veerman en 
“het meisje met de meeuwen”. Zeer fotogeniek. Wat verder kwamen wij aan 
de St. Jacobus kerk uit begin 16de eeuw. Een mooi interieur met boven het 
altaar een koepelplafond en moderne zijaltaren, afgeboord met led lampjes. 
Naast de kerk zagen wij OLV van de zee, onder een koepel van laurierstruiken. 
Wij kwamen aan het Angiolina Park, een botanische tuin met dikke bamboe , 
palmbomen.... 
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en passeerden nog een paar jachthavens. Het ganse pad volgt de kustlijn met 
langs de landzijde  prachtige villa´s, zowel “belle epoque “ als moderne 
gebouwen met mooie tropische tuinen. 
 Na het einde van de wandeling waren wij vrij tot 16h00, maar door 
omstandigheden vertrokken wij pas om 17h00 terug naar Postojna. Rond 18h00 
reden wij Slovenië binnen na een individuele paspoort kontrole om ons hotel 
te bereiken om 18h45. Diner, met aperitief aangeboden door VKS, om 20h00 
waar wij de grote wijzigingen voor dag 8 meegedeeld kregen 
Weer : zeer zonnige dag met temp = 25°. 
 

Dag 8 vrij 27 sept : (Ljubljana) – Reisdag 
 Over deze dag kunnen wij kort zijn. Door het faillissement van Thomas 
Cook eerder op de week waren er geen vluchten van Adria meer vanuit 
Ljubljana. Wij moesten dus uitwijken naar een andere luchthaven, in ons geval 
Zagreb. 



 Wij werden gewekt om 1h30 en vertrokken met een bus naar Zagreb 
(180km). Hier werd de groep gesplitst in 2 deelgroepen, groep A en groep B. 
Groep A (24 personen met mezelf erbij) vloog rechtstreeks naar Zaventem, 
waar wij landden om 9h30. Groep B (26 personen) vloog in groep naar 
Frankfurt. Hier werd deze groep nogmaals opgesplitst in 3 deelgroepen die 
met 3 vliegtuigen naar Zaventem vlogen met aankomsten om 12h20, 14h20 en 
16h20. In Zaventem werd iedere groep met busjes naar AMG gebracht. Veel 
koppels vlogen wel niet samen, maar het voornaamste was dat iedereen veilig 
thuis gekomen is. 
Speciale dank aan Marc voor de organisatie en begeleiding op de 
luchthavens. 
 

Besluit: 
 Wij hebben een prachtige reis achter de rug waarin wij veel mooie dingen 
gezien hebben. Wij hebben Slovenië leren kennen als een mooi, groen en 
vooral zeer proper land met nergens zwerfvuil en met mooi bebloemde balkons 
in de dorpen. 
 Ons hotel “Postojna Lama”, gelegen in een park, was zeer goed met 
comfortabele nette kamers en lekker eten. Ook de lunches onderweg waren 
verzorgd en lekker. Het weer, op een paar buitjes na, viel enorm mee. 
 Bedankt chauffeur die ons overal veilig heen bracht.  
 Bedankt gids Marc voor je uitleg ter plaatse, je uitgestippelde wandelingen 
en je zorg voor ons allemaal. 
 Eveneens dank aan Lydie en Wilfried voor de begeleiding en bedankt 
iedereen voor het gezelschap en de gezellige babbels. 
 
Een tevreden reiziger 
René 
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