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JACQUES VAN REMORTEL bekleedde een leidinggevende functie
in een multinationaal telecommunicatiebedrijf en maakte vele reizen, o.m.
naar Centraal- en Oost Europa. Hij heeft
nog steeds veel interesse in de regio en
is er een ervaren reisbegeleider.

R E I S DATA

Met Jacques Van Remortel naar

SLOVENIË & FRIULI

O N T D E K D E P R A C H T S T E D E N L J U B L J A N A , U D I N E , T R I E S T E E N P O RTO R O Z

µµLjubljana, een elegante en veelzijdig moderne

stad met diverse architectonische stijlen
µµUdine met zijn prachtige Venetiaanse gotiek
en renaissancearchitectuur
µµDe bruisende, multiculturele havenstad Trieste
µµPortoroz, het centrum van de Sloveense Rivièra
DAG 1: Brussel - Ljubljana A
Rechtstreekse vlucht naar Ljubljana, de hoofdstad
van Slovenië, een van de kleinste nieuwe landen van
Europa. Verkenningstocht van aan het Preserenplein
langs het Driebruggenpunt, de prachtige promenade
langs de Ljubljanicarivier, door de Oude Stad met
haar pittoreske schilderachtige steegjes en langs de
fraaie Sint-Nikolaaskathedraal.
DAG 2: Bled - Kranjska Gora O-M-A
Bezoek aan Bled met zijn schitterend meer en 16deeeuws kasteel. We rijden naar de Vintgarkloof en
nemen de kabelbaan naar het Vogelgebergte. Overnachting in het wintersportcentrum Kranjska Gora.
DAG 3: Kobarid - Udine O-M-A
Langs de Vrsic-pas door het gebergte en langs de
Socavallei naar Kobarid. Bezoek aan het oorlogsmuseum dat een uitstekend beeld geeft van de veldslagen uit WO I. We steken de Italiaanse grens over
en rijden naar Udine.
DAG 4: Udine - Palmanova - Redipuglia Trieste O-M-A
In Udine bewonderen we de Domkerk en de
prachtige gebouwen rond de Piazza della Liberta
en gaan we vervolgens naar het kasteel, de zetel
van de vertegenwoordigers van Venetië, vanwaar
we een prachtig zicht hebben op de omgeving.
Onze volgende halte is Palmanova, een geheel

nieuw ontworpen vestingstad gebouwd op last
van de Venetiaanse Republiek in 1593. Ten slotte
rijden we richting Adriatische Zee en bezoeken de
enorme begraafplaats voor de slachtoffers van de
Eerste Wereldoorlog in Redipuglia bij Gorizia. Bij
aankomst in het centrum van Trieste maken we
nog een korte avondwandeling.
DAG 5: Trieste O-M-A
Bezoek aan de grootstad Trieste met zijn bewogen geschiedenis. Wandeling langs de monumentale Piazza
dell’Unita en verder door de historische binnenstad.
We vergapen ons aan de vele pleinen en kerken, het
Romeins theater, de statige 19de-eeuwse paleizen en
theaters en de historische cafés. Daarna bewonderen
we het prachtige uitzicht op de Golf vanop de heuvel,
de Colle di San Giusto. In de namiddag bezoeken
we het kasteel van Miramare. Vrije tijd in Trieste.
DAG 6: Aquileia - Grado - Postojna - Portoroz
O-M-A
Naar Aquileia waar we de opgravingen van de Romeinse nederzetting en de basiliek bekijken, een
cultureel hoogtepunt van de reis. Onze volgende
halte is het eiland Grado met zijn mooie basiliek.
We verlaten Italië en rijden terug naar Slovenië. We
bezoeken Postojna, een van de mooiste grotten met
karstverschijnselen in het land. In Portoroz genieten
we van de aangename vakantiesfeer.
DAG 7: Lipica - Ljubljana - Brussel O-M
Bezoek aan het Sloveense dorpje Lipica waar we
worden rondgeleid in de stoeterij waar de beroemde
Lipizzanerpaarden voor de Spaanse ruiterij van
de Habsburgers werden gefokt. Vervolgens gaat
het richting Ljubljana voor een wandeling in het
moderne deel van de stad. Nadien terugvlucht.
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R E I SSO M PE R PE R S .
2-persoonskamer: € 2.065
toeslag 1-persoonskamer: € 350
korting voor Davidsfonds leden:
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N B EG R E PE N

++ Alle toegangsgelden voor de vermelde bezoeken en excursies

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen
++ Gebruik van de audiofoon
++ Fooien voor lokale gidsen en
chauffeurs

++ Overnachtingen in kwaliteitsvolle
vier- en vijfsterrenhotels

++ Alle maaltijden vanaf het diner

op dag 1 t.e.m. de lunch op
dag 7
++ Vluchten Brussel-Ljubljana h/t
met Adria Airways, de luchthaventaksen
++ Transfers en vervoer ter plaatse
in comfortabele autocar
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering
Davidsfonds Cultuurreizen
is een partner van
CO2logic, die de CO2-uitstoot
van uw vlucht compenseert en
klimaatprojecten steunt.

