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BUSREIS
18 – 29 augustus 2022

Donderdag 18.08 : 19u Vertrek voor een nachtreis met de grote luxe-autobus
van uit Maasmechelen met twee chauffeurs.

Vrijdag 19.08 : aankomst in Slovenië rond 11u (of vroeger) en middageten.
Inkwartieren en rusten

Zaterdag 20.08 : 10u Vertrek uit pension naar ŠKOFJA LOKA. Bezoek aan
het stadje Škofja Loka en het plaatselijk museum, waarmee
Maasmechelen reeds sedert 1999 officieel een jumelage
(verbroedering) heeft.
Namiddag rijden wij binnendoor via Dražgoše, Kropa en
Brezje naar Bled, het meest gefotografeerde en beschilderde
panorama van Slovenië

Zondag 21.08 : We rijden naar Kranjska Gora, waar we een bezoek kunnen
brengen aan de schans bekend van het schansvliegen (niet
schans-springen), het Jezero Jasna (het heldere meer) met het
verhaal rond de Zlatorog, de Russissche kapel en een etentje
in een berghut op de Vršič.

Maandag 22.08 : Velika Planina – Eerst boven een korte wandeling om te
kunnen genieten van het mooie uitzicht van deze hoogvlakte
en de specifieke boerderijtjes rond de kapel van de
ondergesneeuwde Maria (Kapela Marije Snežne).Daarna een
stadsbezoek aan Kamnik met kans op een terrasje in de zon
en een fris middagmaal.

Dinsdag 23.08 : een tweedaagse naar het Oosten met overnachting bij
onze vriend en wijnboer Blaž Puklavec via Trojane en Ptuj, samen met
Škofja Loka en Piran de drie cultuur historische steden in Slo.
Woensdag 24.08 : Maribor en omgeving en verder terug naar ons pension

Donderdag 25.08 : gesplitst programma met 2 mogelijkheden naar keuze:
- bezoek aan de grotten van Postojna en het kasteel van
Predjama. Deze uistap is echter niet begroot in ons
programma en is dus ter plaatse zelf te betalen door de
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deelnemers (ongeveer 50 euro)
- bezoek aan het Partizanen-veldhospitaal Franje in Cerkno

Vrijdag 26.08 : naar zee.  Eerst naar gostilna Škrgat in de buurt van het
kerkje in Hrastovlje voor de heerlijke hesp en olijvenbrood.
Wie wil kan nog de ommuurde kerk van de Heilige
Drievuldigheid bezoeken met de fresko “Mrtvski Ples”, “in
de dood is iedereen gelijk”.
Daarna naar Piran met mogelijkheid tot uitgebreid bezoek
van dit ydillisch piratenhaventje…
Tegen 15u aan boord van de Delfin II met rondvaart,
vispicknick en zwemmen.

Zaterdag 27.08 : Ljubljana
Kleine rondleiding via de markt en de drakenbrug naar het
centrum Tromostovlje, de drie bruggetjes en het standbeeld
van Prešeren. Middagmaal in restaurant Ljubljanski Dvor
waar we genieten van een heerlijke pizza. Namiddag vrij
voor shoppen.

Zondag 28.08 : We rijden via Železniki en  Zali log over Sorica naar de
hoogvlakte Soriška Planina. Verder langs het meer van
Bohinj naar de kabelbaan naar Vogel. Midden in het Sloveens
hooggebergte met prachtige panorama’s en voor wie het
wenst pittige wandelingetjes. Altijd een voltreffer !

Maandag 29.08 :  Niet te laat naar huis met de bus.  Broodjes voor onderweg
worden besteld en meegenomen.

Fijne reis  - srečni pot of kan ook goede reis - dober izlet

Ps. - Oh ja, wat we vergeten te zeggen zijn, maar jullie moeten ook niet alles op
voorhand in detail weten, is dat er ook voor muziek en ontspanning wordt
gezorgd.

- Deze samenstelling van het programma is onder voorbehoud en is
afhankelijk van de weersomstandigheden en de interesse van de
deelnemers van de groep.
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