
 
Reis naar Slovenië  

(11 dagen - vr 19/08 – ma 29/08/2022) 
 

Maasmechelen heeft een jumelage (verbroedering) met het Sloveense stadje Škofja Loka.  Jaarlijks 

worden in het kader van deze verbroedering één of meerdere reizen per luxe-autocar of vliegtuig 

georganiseerd. Voor de reis in augustus werd geopteerd voor een ALL-INCLUSIVE busreis die wij 

kunnen aanbieden voor de gunstprijs van € 930. Wat is inbegrepen? 

De busreis (heen en terug), alle maaltijden (in het pension of onderweg), alle entreegelden, 

busvervoer ter plaatse… De versnaperingen op een of ander terrasje zijn voor eigen rekening.  

 

Waar slapen we? We verblijven niet in een hotel maar we kiezen, afhankelijk van de grootte van het 

reisgezelschap,  voor één, twee of meerdere pensions waar de gastvrijheid en vriendelijkheid hoog 

in het vaandel gedragen wordt. Hieronder vinden jullie enkele voorbeelden van de meest bezochte 

logies. 
  

 

De vakanties van ons jumelagecomité kunnen we het beste omschrijven als DOE-VAKANTIES. 

Dagelijks trekken we erop uit naar de mooiste plekjes van Slovenië, zoals o.a. het stadje Škofja Loka, 

de hoofdstad Ljubljana, Kranjska Gora- de Russische kapel bij de Vršič-pas, het meer van Bled, het 

meer van Bohinj, skigebied Vogel, hoogvlakte Velika Planina, het havenstadje Piran (de parel aan de 

Adriatische Zee) enz.  Het definitieve programma wordt bekendgemaakt via de website van het 

jumelagecomité  www.jumelage-maasmechelen.be .   

 

 
 

 

 

Indien je geïnteresseerd bent, of individueel, of per koppel, met familie of met een vereniging, gelieve dan 

contact op te nemen via email: info@jumelage-maasmechelen.be , liefst vóór 31 maart 2022. 

 

Verblijf bij Matej en Jana Demšar (Žgajnar) 
Zapreval 3, 4223 Poljane nad Škofjo Loko 
----------------------------------------------------- 
Adres verblijfplaats : 
 
Tourist farm (Kmečki Turizem) “ Žgajnar “ 
Zapreval 3, Slo 4223 Poljane nad Škofjo Loko. 
Tel : +386 4 5188032 of gsm : +386 51 663232 e-mail : 
zgajnar@starivrh.si website : http://www.zgajnar.starivrh.si/ 
 

Blegos 
Javorje  
4223 Poljane 
Tel +386 45189100 
Fax +386 41422998 
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