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Julische Alpen 
VERTREKDATUM NAAR KEUZE

9 DAGEN / 8 NACHTEN

Slovenië grenst aan Kroatië, Oostenrijk, Italië en Hongarije. 

Twee van deze 4 landen gaan we doorkruisen. Vergeet 

uiteraard ook Duitsland niet waar je nog door moet tot aan 

de bestemming. Je beleeft de natuur in zijn puurste puur-

heid en geniet van de landelijke wegen die zich een weg 

banen naar de  Julische Alpen.

De eerste stop is voorzien ongeveer halverwege in de 

buurt van de historische stad Ulm. 

De volgende dag doorkruis je 

Oostenrijk tot net over de 

 Italiaanse grens in de Oostelijke 

Dolomieten.

De 2 eerste lange etapperitten 

 zitten er op. De kilometers  worden 

nu wat minder en de ritten 

 worden mooier en  intenser. 

De reis gaat verder tot Kranjska 

Gora, het betoverend mooie 

 bergdecor van de Sloveense Julische alpen en dit maakt 

het helemaal af. 

Daar zijn 5 nachten verblijf voorzien en kun je de volgende 

dagen genieten van enkele prachtige rondritten met oa. 

het meer van Bled, Bohinj en een tour langs de landgrenzen. 

Kortom, een vakantie om u tegen te zeggen. Ideaal voor 

wie houdt van rijden in de bergen.

De terugreis loopt over Oostenrijk waar de Grossglockner -

pas op het programma staat en daarna verder naar 

 Duitsland. Het laatste overnachtingshotel in de buurt van 

Ulm is hetzelfde als de heenreis.
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Slovenië & Julische Alpen 

Vertrekdatum naar keuze

P R A K T I S C H

TYPE Individuele reis met vertrekdatum naar keuze

REISDUUR 9 dagen / 8 nachten

PRIJS* € 715 per persoon
Supplement éénpersoonskamer: € 295

INBEGREPEN • Verblijf in goede hotels  
(minstens 3 en 4  sterren)

• Regime: 6 x halfpension en 2 x ontbijt
• Routes voor motor-GPS (Garmin, TomTom,…)
• Parking voor de motor aan het hotel
• Toeristenbelasting
• Reisroadbook en ritplanning

NIET INBEGREPEN • Tolgelden, brandstof, eventuele inkomgelden, 
dranken, persoonlijke uitgaven, annulatie- en 
reisbijstandverzekering

MEER INFO www.motorreis.be 

* Tarief op basis van 2-persoonskamer – gegarandeerde prijs buiten hoogseizoen  
en bepaalde feestdagen

S I T U E R I N G


