Istrië en Slovenië 8 dagen
9002

€ 807

v.a.

p.p.

o.b.v. 2 personen, 7 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam naar
Pula v.v. met handbagage en middenklasse huurauto voor 8 dagen.
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Reisbeschrijving
4
1

3

Zet een stap terug in de Romeinse tijd in Pula. Een van de meest indrukwekkende en immense arena’s was het domein van stoere gladiatoren. Kom in aanraking met romeinse
opgravingen, zebra’s en andere dieren in het Nationaal Park Brijuni. In de duizend jaar oude
barokstad Ljubljana slentert u door de kronkelige straatjes en over gezellige pleinen.
Geniet van de ongerepte natuur en op de rustgevende wandelpaden in het Nationaal
Park Plitvice. Vanuit Rijeka ligt het eiland Krk en de badplaats Opatija binnen handbereik. Reizen op eigen tempo wat een fijne manier van vakantievieren!

HOOGTEPUNTEN
1 Pula

4 Rijeka

2 Ljubljana 		

1 Pula
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DAGbeschrijving
Dag 1 en 2: Pula
U vliegt van Amsterdam naar Pula. Na aankomst neemt u uw huurauto in ontvangst en rijdt u naar
het eerste hotel in de omgeving van Pula waar u de eerste twee nachten verblijft.
Op het schiereiland Istrië heeft u ontzettend veel keus als het gaat om het maken van uitstapjes.
Zo kunt u o.a. een bezoek brengen aan het 3000 jaar oude stadje Pula, met magnifieke monumenten
die herinneren aan de Romeinse tijd, waaronder het indrukwekkende amfitheater en het forum.
Ook het Romeinse havenplaatsje Rovinj is fraai gelegen en rijk aan schilderachtige straatjes, prachtige
ruime pleinen en statige huizen met rode daken. In het populaire vakantieplaatsje Poreç ziet u onder
meer de Euphrasius-basiliek met de Apsismozaïeken. Wellicht bezoekt u het vissersplaatsje Fazana.
Van hieruit kunt u naar het Nationaal Park Brijuni. Dit gebied bestaat uit veertien eilanden, waarvan
alleen Veli Brijun en Mali Brijun te bezoeken zijn. Romeinse opgravingen, zebra’s en andere dieren
die door keizer Tito in het safaripark bijeen zijn gebracht… een bijzonder stukje Kroatië!

Dag 3 en 4: Ljubljana
Door naar de Sloveense hoofdstad Ljubljana voor de volgende twee overnachtingen. De duizenden
jaren oude barokstad Ljubljana ligt ingeklemd tussen een slingerend riviertje en de burchtheuvel.
Bezienswaardig zijn onder meer het kasteel, de Drakensbrug, de Robbafontein, het Franciskanerklooster en het Nationaal Museum. De stad is verder rijk aan kronkelige straatjes en leuke pleintjes
en loont zich dus uitstekend voor een wandeling. U kunt er bovendien alle dagen de markt bezoeken
of wandelen door de fraaie botanische tuin.

Terug naar Kroatië. U rijdt naar het beroemde Nationale Park Plitvice, waar zestien meren door middel
van maar liefst 90 watervallen aan elkaar verbonden zijn. Niet verwonderlijk dus dat deze natuurpracht
op de VN-lijst staat van beschermde natuurgebieden! U verblijft een nacht in de omgeving van Plitvice.

Dag 6, 7 en 8: Rijeka

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

U rijdt vandaag naar de omgeving van Rijeka voor de volgende twee overnachtingen. Het levendige
Rijeka is een cultuurstad met een lang verleden. Hier bevinden zich de ruïnes van het Romeinse
Trsat fort, de brede Riva boulevard en de oude binnenstad met tal van winkels, musea, paleizen,
kerken en pleinen. U kunt vandaag ook een kijkje nemen in Opatija, mooi en beschut in de bekende
Kvarnerbocht. Opatija was als vakantieoord bijzonder geliefd bij de Habsburgse adel en andere
leden van de Europese elite. Zij vierden er vakantie en lieten sierlijkevilla’s en hotels bouwen en
dragen bij aan het bijzondere karakter van Opatija. Ook het eiland Krk is vanuit Rijeka prima te
bereiken. In de gelijknamige hoofdstad van het eiland, waar de stoere verdedigingswerken, de
domkerk en de burcht stuk voor stuk bezienswaardig zijn. De laatste dag rijdt u van Rijeka naar de
luchthaven van Pula (ca. 105 km) waar u uw huurauto weer inlevert. U vliegt vervolgens terug naar
Nederland.

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

Dag 5: Plitvice

