Reis Istrië (7-14 sep 2019)
8-daagse reis naar Istrie
Datum van de reis: 07-14/09/2019.
In 2019 gaat onze jaarlijkse reis richting de Balkan.
We gaan naar het mooie Istrië. We bezoeken enkele prachtige bezienswaardigheden in Slovenië en in het noorden van Kroatië.
Het grote toerisme in Istrië gaat terug naar de tijd van de Romeinen, toen de Romeinse keizer Vespasianus een amfitheater in Pula bouwde, voor volksvermaak.
Ten tijde van de Oostenrijks-Hongaarse overheersing in de 19e eeuw begon
vooral de aristocratie Istrië te bewonderen en te bezoeken. Een combinatie van
natuurlijke schoonheid, rijke geschiedenis en cultureel erfgoed langs de westkust
in steden als Poreč, Pula, en Rovinj en het natuurpark van Plitvice maken van
Istrië vandaag de dag een populaire bestemming.
Deze keer dus geen cruise, maar een vliegreis vanuit Zaventem naar Ljubljana,
de hoofdstad van Slovenië.
’s Morgens worden we per bus naar Zaventem gebracht door reizen Lauwers.
In Ljubljana worden we opgepikt door een bus van Adria die ons de ganse reis
op onze verschillende bestemmingen zal brengen.
We hebben voor jullie een mooi programma in petto.
Dag 1.
De bus brengt ons van de luchthaven in Ljubljana naar ons viersterren hotel
Molindrio Olava Laguna in Poreč.
Onderweg plannen we een halte in Lipica waar we de stoeterij bezoeken van de
internationaal vermaarde Lipizzaner-paarden, onder meer ook bekend van de
Spaanse rijschool in Wenen.
Dan gaat de rit verder naar Poreč om de kamers te betrekken.
Dag 2.
Bezoek aan Motovun en Rovinj
Motovun is een stad in centraal Istrië, gelegen op de top van een steile heuvel
die de rivier de Mirna domineert, met de langste Istrische trap met 1052 stappen.
Attractief stadje door zijn middeleeuwse sfeer (stadsmuren in de vorm van een
ring en twee halve ringen) en door het panoramisch uitzicht op de wijngaarden
en velden van het Motovun bos dat tot de categorie bosparken behoort .
Motovun is ook de habitat van de ondergrondse paddenstoelen die hier worden
geoogst met behulp van speciaal getrainde honden. In de zomer en tijdens de
vroege herfst groeien de zwarte truffels, en in de late herfst en winter, de lekkerste en duurdere Istrische witte truffels.
Wijnproeverij in Rovinje
De oude stad Rovinj is gesticht op een eiland met een heuvel als ondergrond. In
1763 is het eiland met het vasteland verbonden, waardoor het stadscentrum
sindsdien op een schiereiland ligt. De middeleeuwse bebouwing die tot direct

aan zee doorloopt, zonder boulevard die eromheen ligt, geeft deze plaats een aangename aanblik. Rovinj kent vele omhooglopende straatjes in de oude stadskern.
In de nabijheid van de stad liggen 22 eilanden en eilandjes voor de kust.
Dag 3.
Bezoek aan Pula en Poreč
Poreč, Italiaans: Parenzo, is een stad en haven aan de westkust van Istrië in Kroatië.
Poreč-Parenzo is bijna 2000 jaar oud. Voor de haven ligt een klein eiland Sveti
Nikola, dat de stad beschermt. Poreč heeft een mooie boulevard, een historisch
centrum en een prachtige ligging aan de Adriatische Zee.
Poreč is één van de meest populaire plaatsen van Istrië, maar er is veel meer dan
enkel mooie stranden! Achter de façade van de resorts, vind je een oude Romeinse stad met tal van bezienswaardigheden, waaronder het bekende amfitheater.
Pula
Pula, Italiaans: Pola, is de zuidelijkst gelegen stad van het Kroatische schiereiland Istrië. Het is de 7e stad van Kroatië naar inwonertal en is al meer dan 3.000
jaar oud.
De Italiaanse benaming voor Pula, Pola, is afkomstig van de Romeinse naam van
de provincie Iulia Pola Polentia Herculanea.
In Pula vind je Kroatië’s beroemde amfitheater; één van de best bewaarde amfitheaters ter wereld. Het werd gebouwd in de 1e eeuw na Christus en er konden
meer dan 20.000 toeschouwers in om naar gladiatorengevechten en andere
‘gezellige’ vormen van vermaak te kijken.
Behalve het amfitheater vind je in Pula nog veel meer belangrijke Romeinse monumenten, zoals de Tempel van Augustus, de triomfboog van Sergii en de tweelingpoort. Ook uit het Oostenrijk-Hongaarse tijdperk vind je veel mooie gebouwen en monumenten terug in Pula.
Dag 4.
Bezoek van de grotten van Postojna
De grotten van Postojna , ook wel Adelsberggrot genoemd, vormen een lang
karstgrottenstelsel bij de Sloveense plaats Postojna. Met een lengte van 20.570 m
is het de langste grot van Slovenië en de op één na grootste druipsteengrot ter
wereld. De grotten werden gevormd door de rivier de Pivka. 5,3 km van de grotten zijn toegankelijk voor het publiek. De grotten zijn elke dag geopend en vormen een bekende Sloveense toeristische attractie.
In de dertiende eeuw werden de grotten al verkend. De grot werd wereldberoemd
vanwege zijn natuurlijke schoonheid. In 1884 werden de grotten voorzien van
elektrisch licht waardoor het aantal toeristen ook toenam. In 1872 werden er rails
aangelegd voor een trein. In het begin werd deze met de hand geduwd en aan het
begin van de twintigste eeuw voorzien van een gaslocomotief. In 1945 werd de
gaslocomotief vervangen door een elektrische versie.
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Dag 5.
Bezoek aan het natuurpark en de watervallen van Plitvice
In dit gebied (zo’n 266 kilometer groot) zijn dammen van travertijn ontstaan, als
gevolg van een natuurlijk afzettingsproces door het stromende water van de Koranarivier. Deze dammen hebben vervolgens de meren, grotten en watervallen
gevormd. Het park heeft momenteel 16 meren en 90 watervallen. Dit natuurpark
werd op de werelderfgoedlijst van beschermde natuurgebieden van UNESCO
geplaatst. De meren zijn onderverdeeld in de ondermeren (Donja) en de bovenmeren (Gornja). De hoogste waterval van het park is 78 meter hoog. Verder biedt
het park uiteraard veel groen, met sparren van meer dan 50 meter hoog. Ook kent
het park meer dan 140 soorten vogels en leven er onder andere herten, wolven en
beren.
Dag 6.
Bezoek aan Opatija en Lovran
Opatija ligt in de provincie Istrië, helemaal in het noorden van Kroatië. Doordat
de plaats zo'n gunstig klimaat heeft, is Opatija uitgeroepen tot een echte toeristische badplaats. De bergen van het Ucka-massief zorgen er namelijk voor dat de
stad wordt beschermd tegen koude winden. Ook is Opatija in 1889 uitgeroepen
tot officieel kuuroord. De promenade aan de kust van Opatija is zo'n 11 kilometer lang en staat vol met bloemen en tropische planten. Je kunt hier genieten van
goede restaurants en gezellige terrasjes. In het centrum zie je veel oude hotels en
pastelkleurige villa's. De stad is daarnaast rijk aan historische gebouwen, onder
meer in klassieke en barokstijl.
Lovran is een kleine stad in Kroatië, aan de Kvarner Riviera. Hoog boven
Lovran torent het Učka gebergte met als hoogste top Vojak (1401 meter). Aan de
andere zijde van Lovran ligt de Adriatische Zee.
Lovran is vernoemd naar de Laurierboom (Laurus). Deze plant is dan ook goed
vertegenwoordigd in en om de stad. De naam Lovran duikt het eerst op in de 7e
eeuw na Christus.
Een stadsmuur omringde vroeger deze stad, huizen binnen deze muur werden er
tegenaan gebouwd. Drie stadspoorten gaven toegang tot de stad. Van deze versterking rest nog slechts een toren en een stadspoort, de Stubica-poort.
Het centraal gelegen Sint-Joris plein biedt plaats aan de 14e-eeuwse SintJoriskerk. Sint-Joris (Sveti Juraj) is tevens de beschermheilige van de stad. In de
Sint-Joriskerk zijn de resten van laatgotische fresco's te zien. Buiten het centrum
bevinden zich vele laat-19e-eeuwse en vroeg-20e-eeuwse villa's uit de tijd dat
Lovran nog deel uitmaakte van Oostenrijk-Hongarije, de tijd dat de adel nog buitenhuizen hadden aan de Kvarner.
Dag 7.
Een vrije dag die je helemaal zelf mag invullen (er werd gevraagd om dit op te splitsen in 2 halve dagen, gespreid over de week, verdere details volgen later) .
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Dag 8.
Terugvlucht naar Zaventem.
Transport van en naar de luchthavens is geregeld.
Praktisch
De prijs vanaf 20 betalende personen is € 1149 per persoon op basis van een
dubbele kamer.
Toeslag singel: € 42 per persoon.
Inbegrepen in de prijs:
• Vervoer met autocar van Antwerpen naar Zaventem heen en terug.
• Vlucht Zaventem-Ljubljana heen en terug met Adria.
• Volledige Nederlandstalige gidsbegeleiding door een zeer ervaren gids.
• Luxe autocarvervoer ter plekke.
• 8 dagen/7 nachten op basis van half pension in Molindrio Olava Laguna in
Poreč.
• Alle uitstappen en toegangsgelden zoals voorzien in het programma.
• Bijdrage garantiefonds en burgerlijke aansprakelijkheid.
• Voorwaarden reiscontractenwet.
• Btw, taksen en parkings.
Niet inbegrepen in de prijs:
• Annulering en bijstandsverzekering ( 6 % van de totale reissom ).
• De middagmalen.
• Dranken tijdens de maaltijden.
• Persoonlijke uitgaven.
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