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Zondag 31/07/2011 
Om 06:00 met 18 man per bus uit Maasmechelen vertrokken naar het vliegveld Köln/ Bonn. 
Het is bijna 11:00 uur, de vlucht naar Zagreb landt met een kwartiertje vertraging . Voor de 
eerder kleine luchthaven van de Kroatische hoofdstad staat het busje van Jože klaar om ons 
naar het centrum van Zagreb te brengen. De stad is uitgestrekt (meer dan één miljoen 
inwoners) . Waar er in het centrum ernstige inspanningen zijn gedaan om de stad te 
restaureren en aantrekkelijk te maken, blijft de stad als geheel toch een onderkomen en 
onverzorgde indruk geven. Tal van mooie gebouwen zijn onderkomen en hebben een 
opknapbeurt nodig. We stoppen in het hart van de stad op wandelafstand van de neo-gotische 
kathedraal. Na een korte wandeling over de zondagsmarkt waar de fruitstalletjes zwart-geel 
zien van de wespen, komen we aan de met aan weerzijden terrassen van gezellige restaurants 
en hippe cafés. Omdat de terrassen met een “Heineken”-paraplu niet meteen het vooruitzicht 
op een lekker pintje geven, kiezen we voor het terras van restaurant ‘Mirni Kuti’ (in den 
schonen hoek ) aan de gezellige Ivana Tkalc(ic'a-straat. Na de maaltijd met onder andere 
pizza’s die zichtbaar op houtvuur waren gebakken en een kleine regenbui, moeten we helaas 
verder en blijft er geen tijd over om de stad te bezichtigen. We vervolgen onze reis in 
zuidwestelijke richting over de snelweg naar Karlovac en vervolgens zuidwaarts over de 
gewone weg in naar Plitvice. Tijdens de ruim twee uur durende rit viel het op dat de sporen 
van de burgeroorlog nog steeds niet uitgewist zijn. Tal van huizen liggen er gehavend en 
verwaarloosd bij. Veel nieuwbouw is er niet , wel veel onafgewerkte verbouwingen. Ook het 
landschap geeft een eerder slordige, niet bewerkte, indruk. In de vooravond komen we aan in 
Drežnik Grad waar we inchecken in hotel “Plitvic(ka Sedra” dat ons comfortabele kamers met 
een moderne douche biedt. De reis heeft ons dorstig gemaakt zodat het hele gezelschap al 
vlug op het terras zit voor een fris glas “Karlovac(ko pivo” Na een gezellige maaltijd in het 
restaurant van het hotel gaan we op tijd naar bed. 
 
Maandag 01/08/2011 
Vroeg uit de veren voor het ontbijt. Nadat de koffers terug zijn ingeladen vertrekt het busje 
van Jože naar het nationaal park van de Plitvicemeren (nationalni park plitvic(ka jezera). Dit 
park werd in 1979 op de Werelderfgoedlijst van beschermde natuurgebieden van UNESCO 
geplaatst. Door een natuurlijk afzettingsproces gedurende duizenden jaren door het stromende 
water van de Koranarivier zijn er in dit gebied dammen van travertijn ontstaan. Deze dammen 
hebben op hun beurt weer een aantal meren, grotten en watervallen gevormd. Het grootste 
benedenmeer is Jezero Milanovac dit is circa 470 m lang, 50-90 m breed en 18m diep. In het 
park zijn er momenteel 16 meren met daartussen 90 watervallen. In het bos zitten ook 
zeldzame vogels, beren en vossen, maar die kregen we niet te zien. We hebben wel genoten 
van de werkelijk indrukwekkende natuur. Omdat we vroeg zijn en het nog mistig is, is er 
gelukkig nog niet te veel volk in het park. Een wandeling van een goede twee kilometer voert 
de hele groep door een van de meest indrukwekkende natuurreservaten van Europa naar het 
grote meer dat we met een boot in de lengte oversteken. Inmiddels is de mist opgetrokken en 
vervolgt een deel van de groep zijn weg langs de kleinere meren en de talloze watervallen 
naar het hogere deel van het park, waarna een treintje hen weer naar de hoofdingang van het 
park voert. De rest van het gezelschap heeft het grote meer inmiddels met een andere boot in 



de breedte overgestoken waar het aan de hoofdingang van het park op een door wespen 
belaagd terras probeert te lunchen. Nadat de “wandelaars” ook hebben gegeten vertrekken we 
terug noordwaarts en reizen we via Zagreb naar de Sloveense grens. Na een vijf uur lange 
busrit via Ljubljana en Škofja Loka komen we uiteindelijk in Zapreval aan waar Jana en 
Matej ons in hun pension verwelkomen met huisgestookte “Schnaps”. 
 
Dinsdag 02/08/2011 
Vandaag gaan we samen met de groep niet-wandelaars naar het aan het meer van Bohinj 
gelegen skigebied van Vogel. De bus vertrekt om 08:30 zodat we ruim tijd krijgen om een 
wandeling te maken in de Julische Alpen terwijl de andere reizigers op een meer rustige 
manier van het berglandschap genieten. We nemen met zijn allen de gondel die ons meteen 
naar een hoogte van 1535 meter brengt om van daar uit met de zetellift verder te gaan naar 
Orlove glave op een hoogte van 1682 meter. Waar een deel van de groep van hier uit terug 
keert naar het gondelstation wandelt de rest in de richting van Visoki Orlov rob waar de 
edelweiss in bloei staat . De klim met een hoogteverschil van 118 meter is steil en zwaar 
zodat een deel van de groep, nadat ze de edelweiss gezien hebben, terugkeert naar beneden. 
De rest gaat echter verder en hoger, eerst tot aan de Šija-pas (1800 meter) waar we het 
langeafstandspad in westelijke richting volgen tot aan de Vratca-pas (1725 meter). Daar het al 
laat is besluiten we om niet verder te gaan naar de top van de Vogel (1922 m) en beginnen we 
voorzichtig aan de steile afdaling over een pad met veel te veel losse stenen. Uiteindelijk 
wordt het pad beter begaanbaar en komen we op de Zadnji Vogel-alm (1500 meter). Aan de 
nog een goede 100 meter lager gelegen hut rusten we samen met enkele plaatselijke 
houthakkers uit bij een frise Laško pivo. Ondertussen pikken de rondscharrelende kippen naar 
de laatste kruimels van ons middageten. Wanneer de plaatselijke ‘Holzmichls’ hun 
kettingzaag terug aanzetten is het ook voor ons tijd om door te gaan. Na goed 45 minuten 
stappen en stijgen zijn we terug op 1535 meter bij het gondelstation, waar we de gondelbaan 
naar de bus nemen. 
 
Woensdag 03/08/2011 
Aangezien de boeren aangeven dat het donderdag zal regenen hebben we het programma 
aangepast en wordt de uitstap van donderdag verschoven naar vrijdag. Vandaag gaan de ‘niet- 
wandelaars’ naar zee. Voor de ‘wandelaars’ is de uitstap naar zee facultatief. Met zijn vieren 
kiezen we er voor om vandaag de Ratitovec te doen. Onze gastvrouw Jana kan helaas niet 
mee gaan. Donderdag gaat het waarschijnlijk regenen zodat er moet gehooid worden waarbij 
de hele familie , Jana inbegrepen, meehelpt. Voor we vertrekken geeft ze ons echter graag nog 
enkele nuttige tips voor de wandeling mee. We vertrekken al om 08:30 zodat we tegen 09:00 
uur in Prtovc(, een op 1025 meter hoogte gelegen gehuchtje van Zelezniki, aankomen. We 
parkeren de auto aan de Mariakerk en vatten onze tocht aan. Zoals door Jana werd aanbevolen 
kiezen we er voor om in het dorp links te houden en de weg via Povden (1264 meter) te 
nemen. De weg is goed begaanbaar maar steil. We stijgen eerst 240 meter tot aan Povden, 
vervolgens gaat het verder omhoog tot aan de berghut van Krec op de Ratitovec (Krecova 
koc(a na Ratitovcu) die op 1642 meter ligt. De weg is steil maar onvoorstelbaar mooi. Na een 
korte middagpauze aan de berghut gaan we eerst nog naar de tot van de Gladki vrg (1667 
meter) om dan aan de afdaling via de Razor te beginnen. Tot op een hoogte van 1300 meter 
gaat alles vrij vlot. Dan worden we echter misleid door de reclame op een boom. De pijl naar 
rechts kondigt een lekkere worst aan op 15 minuten. De pijl naar links adverteert voor een 
berghut (Lovski koc(a of L.k.) op 20 minuten. Wij kiezen voor de worst en komen op een 
vreselijk lang pad met losse gladde stenen terecht waarover we 200 meter moeten dalen… 
bovendien blijkt de herberg die de argeloze wandelaar lokt met een dampende worst ook nog 
eens gesloten te zijn! Dit neemt niet weg dat we tevreden terugreiden naar Zapreval. Bij het 



avondeten, wanneer we aan Jana verslag uitbrengen van onze wandeling op de Ratitovec, zegt 
zij dat ze vergat te vertellen dat het beter is om langs de Lovski koc(a af te dalen … hetgeen 
we inmiddels uit eigen ervaring kunnen beamen. 
 
Donderdag 04/08/2011 
Vandaag doen we de lange wandeling… van Zapreval, helemaal over de Lubnik tot in Škofja 
Loka. Bijna iedereen gaat mee. Eerst gaan we over een verharde lokale weg via het dorpje 
Mlaka naar de voet van de Lubnik. Enkel ter hoogte van Predole steigen we terug van 700 
naar 800 meter. Tegen etenstijd zijn we aan de voet van de Lubnik waar we lunchen in de 
herberg ‘Pri Nacetu’ (700 meter). Een plank met kaas, lekkere worst, op azijn opgelegde 
kwarteleitjes, tomaat uit eigen tuin, zelfgebakken brood smaakt iedereen. Intussen brandt de 
zon en worden we opnieuw belaagd door wespen. Na de lunch beginnen we aan de weg naar 
de Lubnik langs het steile pad voor de herberg . Langzaam maar zeker geraken we op de top 
(1025 meter) die naar Sloveense gewoonte gekroond wordt met een berghuis, de Dom na 
Lubniku (huis op de Lubnik), waar het zweet kan weggespoeld worden. Enkele donderslagen 
herinneren ons aan de door Jana voor 17:00 uur voorspelde regen. We beslissen om de 
afdaling naar Škofja Loka aan te vatten. Dalen gaat merkelijk beter dan stijgen.. Na het 
pitoreske gehucht Gabrovo komen we aan de verharde weg die onmiddellijk terug verlaten 
om terug te stijgen aan de Kobila waarna we doorstappen tot aan het kasteel van Škofja Loka 
(348 meter). Na goed 17 kilometer stappen zitten we op het terras voor het stadhuis en 
wachten we op het busje dat ons terug naar Zapreval zal brengen. Wanneer de klok 17:00 uur 
slaat begint het, zoals voorspeld, te regenen , lees te gieten.. 
 
Vrijdag 05/08/2011 
De inmiddels klassieke uitstap naar de berg Blegoš staat vandaag op het programma. We 
worden er door gastheren van de pensions met tractor en kar naar toe gebracht. Aan de voet 
van de berg bij Crni Kal (1103 m) houden we halt en wordt er op een borreltje getrakteerd. 
Voor de ‘wandelaars’ gaat het van hier uit te voet verder. We houden er flink (te flink) de pas 
in en volgen de grindweg naar boven tot op het punt waar Jana zegt dat we de weg moeten 
verlaten om vervolgens via een smal pad door het bos naar de top van de Blegoš te stappen. 
We zitten nu op een hoogte van ongeveer 1300 meter. Na een kleine stijging van 100 meter is 
er nog een splitsing waarbij het pad naar links dat recht, en zonder verder klimmen op een 
hoogte van 1400 meter naar de berghut aan de voet van de Blegoš (Koca na Blegošu) voert. 
Twee wandelaars slaan links af, de rest volgt Jana rechtdoor naar de top. Het laatste stuk is 
zwaar. We zijn duidelijk te snel vertrokken vandaag. Uiteindelijk komen we buiten adem, 
bezweet en met rood aangelopen aangezicht op de top (1562 m). Ondertussen zijn al enkele 
reisgezellen die met tractor en kar tot aan de berghut zijn gereden langs de andere kant tot op 
de top van de berg geraakt. Na de obligate borrel op de top dalen we tot aan de berghut waar 
de rest van het gezelschap op ons wacht en we een lekker bord soep (zuurkoolsoep met spek) 
krijgen. Na de maaltijd brengen de boeren ons met tractor en kar tot in het dorpje Zetina waar 
we halt houden aan boerderij Andrejon. De boerin schenkt ons een glaasje wijnlikeur terwijl 
de kinderen ons verassen op een stukje volksmuziek. De grootste speelt voortreffelijk 
accordeon, terwijl de kleinste hem begeleid op een éénsnarige gitaar. Het publiek is 
enthousiast zodat de bengels nog enkele bisnummers spelen. Daarna gaat de reis verder. De 
wandelaars stappen onderweg van de kar om te voet door de velden naar de pensions terug te 
keren. Via Podvrh met de vakantieverblijven komen we aan het Sv Brikcij-kerkje van C(etena 
Ravan. Nog even doormarcheren en we zijn terug in Zapreval. 
 
Zaterdag 06/08/2011 
Terwijl de anderen Llubljana bezoeken hebben wij afgesproken met Peter Omejc die ons met 



zijn busje naar het ven ten noorden van Škofja Loka gelegen gehucht Pevno (402m). Van 
hieruit wandelen door het veld naar Mošcrin om vervolgens door het bos via Cavrn naar het 
Heilige Kruiskerkje (Sv. Križ) te wandelen. Aan de berghut die op 680 meter hoogte ligt is 
het tijd voor iets fris en houden we even halt. Na de korte pauze vervolgen we onze weg in 
noordelijke richting naar Križna Gora waar we tegen het middaguur aankomen. In de herberg 
‘Pri Bostjanu’ genieten we van een heerlijke maaltijd met geroosterde paddenstoelen 
(eekhoorntjesbrood) en salade. Het weer ondernam ondertussen een gelukkig vergeefse 
poging om te regenen. We bleven halsstarrig op het terras met het prachtige uitzicht zitten, 
waarna het weer opklaarde. Wanneer we de waard die naar onze herkomst informeert 
vertellen dat we uit België komen, reageert hij spontaan met : ‘Probratenje Maasmechelen, 
Jef!’ We moesten Jef de groeten van hem doen… Van uit Križna Gora gaan we langzaam 
maar zeker verder naar het noorden tot aan het op 800 meter hoogte gelegen dorpje Planica 
om vervolgens terug door het bos en de bosbessenstruiken (de bessen waren al weg!) terug af 
te dalen tot aan Crngrob met de unieke Mariakerk , een van de mooiste gotische kerken van 
het land, waarvan het barokke altaar het grootste van heel Slovenië zou zijn en waarvan 
vooral de prachtige fresco’s de aandacht trekken. In de herberg ‘Crngrob’ wachten we op 
Peter met zijn busje die ons terug naar Zapreval brengt. ‘s Avonds wordt de reis afgesloten 
met een barbecue in C(etena Ravan. 
 
Zondag 07/08/2011 
‘Vermoeid maar voldaan’ stappen we op de bus die ons in de vroege ochtend naar het 
vliegveld van Klagenfurt voert. Iedereen is het er over eens, het is een geslaagde reis. Het 
wandelen was een succes en enkelen vragen al om hun plaats te reserveren voor het volgende 
jaar. 
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