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Wandelen door het groene Istrië 

Een 7 of 8 daagse wandelvakantie 
 
Code tour: CRO01W 

 
  

 
 

Stel je je voor dat je door een groen landschap wandelt vol wijngaarden, olijfbomen, kabbelende 
rivieren en groene bossen, vol authentieke Kroatische dorpjes en middeleeuwse steden. 
Inderdaad, het is alsof je in een droom bent, die uitgekomen is! Geniet van dit wandelavontuur 
door het groene Istrië. Ontdek de natuurlijke schoonheid stap voor stap. Tijdens deze reis leer je 
over de cultuur en het erfgoed van Istrië en bezoek je kleine pittoreske stadjes, gebouwd op 
heuveltoppen. Het is een tour vol prachtige landschappen met onvergetelijke uitzichten, 
ontmoetingen met de vriendelijke en gastvrije inwoners en volop genieten van dit nog onbekende 
land.  Je bezoekt Hum, het kleinste stadje ter wereld, en ervaart de geest van het verleden in 
Motovun en Grožnjan, de kunstenaarsstad. Je zal het beste van Istrië zien als je door het 
natuurpark Učka loopt, dat een grote diversiteit aan flora en fauna biedt. Tot slot, maar ook erg 
belangrijk, je zal de heerlijke smaken van de lokale Istrische lekkernijen en verrukkelijke wijnen 
proeven. 
 
Hoogtepunten van deze reis: 

 De steden Grožnjan, Motovun en Buzet 

 Hum, het kleinste dorp ter wereld. 

 Het Učka natuurpark 

 Het rijke culturele erfgoed en de lokale lekkernijen van de Konoba’s 

 De blauwe Adriatische zee en strand van Lovran 

 Parenzana spoorlijn  
 

Periode: Dagelijks van maart tot november 
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Deelnemers: vanaf 1 persoon 
 

Niveau 2,5 Een wandelreis met de keuze tussen langere (niv. 3) en kortere wandelingen (niv.2/3) 
met beduidende niveauverschillen. Voor wandelaars met wandelervaring en goede lichamelijke 
conditie. 
Totale km: min. 63 km – max. 96 km  

 
Programma in het kort 7 daagse: 
Dag 1: Individuele aankomst in het gebied van Buje 
Dag 2: Brtonigla – Buje (15 km) 
Dag 3: Grožnjan –Motovun (20 km of 24 km) 
Dag 4: Oprtalj-Buzet (8 km of 19 km) 
Dag 5: Buzet -Hum –Buzet (14 km of 26 km) 
Dag 6: Mount Učka – Lovran (6 km of 12 km) 
Dag 7: Einde reis 
 
Programma in het kort 8 daagse: 
Dag 1: Individuele aankomst in het gebied van Buje 



3 
 

Dag 2: Brtonigla – Buje (15 km) 
Dag 3: Grožnjan –Motovun (20 km of 24 km) 
Dag 4: een rondwandeling vanuit Motovun (17 km) 
Dag 5: Oprtalj-Buzet (8 km of 19 km) 
Dag 6: Buzet -Hum –Buzet (14 km of 26 km) 
Dag 7: Mount Učka – Lovran (6 km of 12 km) 
Dag 8: Einde reis 
 
Programma dag per dag van de 7 daagse reis: 
Dag 1 Aankomst in Istrië 

Individuele aankomst in Istrië, waar u in uw hotel uw lokale agent zal ontmoeten rond 19.00. 
Tijdens de briefing krijgt u de overige reisdocumentatie overhandigd en kunt eventueel nog 
vragen over de wandelreis stellen. Overnachting in het vruchtbare gebied van Buje met zijn 
mediterraan klimaat. 
Een transfer naar het eerste hotel is op aanvraag mogelijk (toeslag 
 
Overnachting met ontbijt in omgeving van Buje  
Accommodatie: *** Guesthouse of **** hotels/***** wijngoed  
Transfer: naar het eerste hotel is niet inbegrepen 
 
Dag 2 Brontigla naar Buje 

Na het ontbijt heb je een korte transfer naar Brtonigla waar de rondwandeling van vandaag 
begint. Het is de eerste mooie natuurdag van deze reis, want de route volgt wandelpaden door 
bossen, langs weidevelden en wijngaarden. Het is een intact gebleven natuur, waar de stilte alleen 
doorbroken wordt door de vele vogels, een gebied met zonovergoten wijngaarden. Hier komen de 
smaakvolle wijnen uit Istrië vandaan, die voortkomen uit een combinatie van unieke 
druivensoorten. Je passeert vele familie wijnbedrijven, waar je kennismaakt met de authentieke 
levensstijl van Istrië en de lekkere wijnen uit dit gebied kan proeven. Na 3 uur wandelen bereik je 
het kleine dorp Buje, dat op een heuveltop gebouwd is. Het dorp biedt een mooi uitzicht over de 
omliggende terrasvormige wijn- en olijfgaarden. Na het bezoek aan Buje vervolgt de wandeling 
verder langs de ex-spoorlijn, die je weer terug zal brengen naar het hotel voor een tweede 
overnachting. 
 
Overnachting met ontbijt in omgeving van Buje  
Accommodatie: *** Guesthouse of **** hotels/***** wijngoed  
Transfer: 10 minuten naar het begin van de wandeling  
Hoogtepunten: Brtonigla, Buje, Wijnboeren en de lokale wijnen  
Afstand: 13 km   
Niveauverschil: +300m -269m.  
Wandeltijd: 3,5-4 uur   
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Dag 3 Grožnjan -Motovun  
Na het ontbijt een verkenningstocht naar de schilderachtige Istrische dorpen en verborgen 
wandelpaden van dit mooie gebied. Na een korte transfer van 10 minutes, begint de wandeling 
over de Parenzana. De Parenzana was een Oostenrijkse spoorlijn met een lengte van 123 km, die 
Trieste met Poreč verbond en vele kleine dorpen passeerde. De lijn was in gebruik van 1902 tot 
1935. Nu is het een fiets- en wandelpad door de Istrische heuvels. Grožnjan is het beginpunt van 
vandaag en uw wandelt door spoortunnels, over oude spoorbruggen en heeft prachtige uitzichten 
op het omliggende landschap. Je komt in het dorp Livade, dat bekend is vanwege zijn truffels en 
natuurlijk kunnen deze hier geproefd worden. Tegenover Livade ligt het heuveldorp Motovun, 
waar je zal overnachten. 
 
Overnachting met ontbijt in Motovun 
Accommodaties: een *** B&B of *** hotel / **** Hotel 
Transfer: 10 minuten naar het begin van de wandeling  
Hoogtepunten: Brtonigla, Buje, Wijnboeren en de lokale wijnen  
 
Langere route: 
Afstand: 24 km   
Niveauverschil: +455m -478m.  
Wandeltijd: 5-6 uur.  
 
Kortere route 
Afstand: 20 km   
Wandeltijd: 5-6 uur. 
Hoogtepunten: de Parenzana spoorlijn, Tunnels en bruggen, Grožnjan de kunstenaarsstad, Livade 
en zijn truffels, Motovun 
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Dag 4 Oprtalj-Buzet  
Na het ontbijt is er een korte transfer naar Oprtalj, een schilderachtig stadje in het hart van het 
Istrische schiereiland. Hier begint een wandelpad dat daalt in de bossen en Sv.Ivan passeert. Het 
volgende dorp is St.Lucija waar een mooie kerk bezocht kan worden. Dan komt je op een prachtig 
uitzichtpunt over de vallei van de Mirna-rivier en de route passeert het kasteel Pietrapelosa. Eerst 
gaat het al dalend in de vallei en dan klimt de route er weer uit richting het dorp Mali Mlun. Je 
passeert nog een aantal dorpen en dan opent zich een mooi uitzicht op Buzet, dat bereikt wordt 
door bossen en langs velden. Ook het middeleeuwse Buzet is bekend vanwege de witte en zwarte 
truffels. 
 
Overnachting met ontbijt in Buzet.  

Accommodatie: *** hotel / **** hotel 
Transfer: 15 min transfer + luggage transfer included  
 
Langere route: 
Afstand: 19 km  
Niveauverschil: + 622m - 866m 
Wandeltijd: 5/6 uur. 
 

 
Kortere route: 
Afstand: 8 km 
Wandeltijd: 2/3 uur. 
 
 

 
 
Dag 5 Buzet -Hum -Buzet  
Vandaag een mooie rondwandeling naar Hum of ook een kortere wandeling is mogelijk. De route 
naar Hum begint bij de rivier en loopt dan het bos in langs watervallen en kleine meertjes. Je komt 
in Korita, waar waterbronnen een natuurlijk meertje gemaakt hebben. Hier is ook nog een oude 
watermolen. De route vervolgt langs de rivieroever en passeert door Benčići, een verlaten dorp 
waar nog steeds de traditionele Istrische stenen huizen te zien zijn. Dan een eerste blik op Hum en 
zijn van ver herkenbare kerktoren. In het dorp aangekomen begrijp je meteen waarom het, het 
kleinste dorp ter wereld genoemd wordt. In Hum kun je lunchen in een typische "konoba", een 
woord uit het lokale dialect dat restaurant betekent. De "konoba" in Hum heeft goede traditionele 
Istrische gerechten op het menu staan. Langs het «Maretak-pad» keer je in circa 3 uur weer terug 
naar Buzet.  
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Overnachting met ontbijt in Buzet 
Accommodatie: *** hotel / **** hotel 
Transfer: geen  
Hoogtepunten: Mirna rivier canyon, watervallen, bronnen en een oude molen, Hum  
 
Lange route: 
Afstand: 26 km   
Niveauverschil: +534m -534m.  
Wandeltijd: 7-8 uur.  
 
 

 
Kortere route: 
Afstand: 14 km  
Wandeltijd: 3/4 hours.  
Hoogtepunten: Oprtalj, de ongerepte natuur van het Istrische binnenland, de vallei van de Mirna, 

de vele kleine dorpen en Buzet 
 

 
 

  

 

 
 
Dag 6 De berg Učka - Lovran 

Transfer naar Poklon, waar de wandeling zal beginnen. De route gaat bergopwaarts naar de top 
van de Učka, met zijn 1401m de hoogste berg van Istrië. De klim naar de top van de berg wordt 
beloond met een adembenemend uitzicht over nier alleen de Kvarnerbaai, de zee en badplaatsen, 
maar ook op de omliggende bergen: Obruc, Snjeznikand Risnjak… en soms bij helder weer kan je 
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Venetië en de Alpen zien liggen. Van de top een lange afdaling tot het zeeniveau van de badplaats 
Lovran. Het pad loopt door eiken- en kastanje bossen, die ’s zomers voor een aangename koelte 
zorgen.   
 
Overnachting met ontbijt in  Lovran in **** hotel 
Transfer: 30 min van Buzet naar Poklon  
Hoogtepunten:  
 
Lange route: 
Afstand: 12 km   
Niveauverschil: +452m -1386m.  
Wandeltijd: 5 uur.  
Hoogtepunten: Učka natuurpark, hoogste berg van Istrië, 360° uitzicht- Lovran en de zee 
 
 

 
 
Kortere route: 
Afstand: 6 km 
Niveauverschillen: + 90m - 390m  
Wandeltijd: 2 uur. 
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Dag 7 Einde van de reis na het ontbijt 
 
De 8 daagse reis heeft een extra nacht in Motovun. Hier word teen rondwandeling gemaakt door 
het wijngebied. De route passeert het dorp Brkač, waar een pause ingelast kan worden in een 
lokaal restaurant om van een Istrische lunch te genieten. Via de Parenzana wandelroute (ex-
spoorlijn) keer je weer terug naar Motovun. Tijdens de wandeling zijn er gelegenheden om de 

lokale wijn bij een wijnboer te proeven.  
 
Overnachting met ontbijt in Motovun.  
Accommodatie: ***  B&B of 3 sterren hotel / **** Hotel 
Afstand: 17 km  
Niveauverschillen: + 429m – 429m.  
Wandeltijd: 3-4 hours. 

 
Prijzen per persoon 2022 voor de 7 daagse reis: 
Standard Hotels 

15/03 - 19/04  
In tweepersoonskamer € 650 
In eenpersoonskamer € 830 
Alleenreizende € 950 
 
20/04 - 19/06 & 20/09 – 15/11  
In tweepersoonskamer € 710 
In eenpersoonskamer € 890 
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Alleenreizende € 1.010 
 
20/06 – 19/09  
In tweepersoonskamer € 750 
In eenpersoonskamer € 930 
Alleenreizende € 1.050 
 
Halfpensiontoeslag  € 210  
 
Superior Hotels: 

15/03 - 19/04  

In tweepersoonskamer € 890 
In eenpersoonskamer € 1240 
Alleenreizende € 1360 
 
20/04 - 19/06 & 20/09 – 15/11  
In tweepersoonskamer € 980 
In eenpersoonskamer € 1330 
Alleenreizende € 1450 
 
20/06 – 19/09  
In tweepersoonskamer € 1.040 
In eenpersoonskamer € 1.390 
Alleenreizende € 1.510 
 
Prijzen per person voor de 8 daagse reis: 
Standard Hotels 

15/03 - 19/04  
In tweepersoonskamer € 730 
In eenpersoonskamer € 930 
Alleenreizende € 1.050 
 
20/04 - 19/06 & 20/09 – 15/11  
In tweepersoonskamer € 780 
In eenpersoonskamer € 980 
Alleenreizende € 1.100 
 
20/06 – 19/09  

In tweepersoonskamer € 830 
In eenpersoonskamer € 1.030 
Alleenreizende € 1.150 
 
Halfpensiontoeslag  € 240  
 
Superior Hotels: 

15/03 - 19/04  
In tweepersoonskamer € 980 
In eenpersoonskamer € 1360 
Alleenreizende € 1480 
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20/04 - 19/06 & 20/09 – 15/11  
In tweepersoonskamer € 1.150 
In eenpersoonskamer € 1.580 
Alleenreizende € 1.700 
 
20/06 – 19/09  
In tweepersoonskamer € 1.250 
In eenpersoonskamer € 1.510 
Alleenreizende € 1.830 
 
 
Inbegrepen in de reis:  

 briefing  

 Overnachting in guesthouses of hotel 3* of 4*  

 Ontbijt  

 Informatie pakket met gedetailleerde routebeschrijving (kaart en road book), bagage labels 
en vouchers  

 Bagagetransport van hotel naar hotel  

 Lokale transfers naar het begin punt van de wandelingen, zoals vermeld in het programma  

 App met offline kaarten 

 24/7 assistentie  
 
 
Niet inbegrepen in de reis:  

 Bagage, annuleringen en medische verzekering, die wij aanraden om af te sluiten 

 Heen en terugreis naar/van Istrië  

 Transfer van het vliegveld naar het hotel en terug 

 Lunches, diners  en drankjes 

 GPS Garmin (Etrex 35) huur voor 5-6 dagen EUR 50,- 

 Wandelstokken –EUR 10,- voor 1 week 
 
 
    

 

ECOLOGICO TOURS 
Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


