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Wandelen in de Julische Alpen 

Een 8 daagse wandelreis 
 
Code tour: SLO01W 

 

 

Wandelen in de Julische Alpen langs de bergruggen geeft uitzichten op onvoorstelbare 
landschappen en brengt onverwachte emoties met zich mee. Je bent omringd door machtige 
bergtoppen en hebt prachtig zicht op de berg Triglav, die met zijn 2860 meter de hoogste berg van 
Slovenië is. De Julische Alpen strekken zich uit van Noordoost-Italië tot in Slovenië en een groot 
deel maakt deel uit van het Triglav nationaal park. Deze wandeltocht begint in Bled, een klein 
stadje aan de oevers van het gelijknamige meer. Vanaf het 12e eeuwse kasteel heb je een mooi 
uitzicht over het meer met het enige eiland dat Slovenië rijk is. De komende dagen wandel je in de 
bergen van de Julische Alpen slapend in berghutten omringd door het ongerepte berglandschap. 
Een ander hoogtepunt is het meer van Bohinj in het Triglav-park, dat het grootste meer van 
Slovenië is. Het is mogelijk om in het meer te zwemmen, maar het is voor de dapperen onder ons, 
want het water is behoorlijk fris. Een echte attractie van deze tour is de Savica-waterval van 78 
meter hoog. Op de laatste dag kunnen we je aanraden om de Vintgar-kloof te bezoeken, een 1,6 
km diepe kloof met houten bruggen en watervalletjes. Maar het is natuurlijk niet alleen een tocht 
vol natuur. Slovenië heeft ook een uitstekende keuken en wonderbaarlijk lekkere wijnen. Geniet 
van verse vis uit de meren, kazen, worstjes en de kremšnita, een yummy slagroomtaart uit Bled.  
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Hoogtepunten van deze reis: 

 De bergtoppen van het Triglav natuurpark. 

 Slapen aan de voet van de Triglav. 

 Overnachten in berghutten in een mooie natuur. 

 Bled 

 Zeleno Jezero, één van de 7 Triglav meren. 

 Een verfrissende duik in het meer van Bohinj. 

 De Sloveense heerlijkheden 
 
 
Periode: Dagelijks van 9/07/2023 tot 15/09/2023 (laatste startdag)   
 
Deelnemer: Vanaf 2 personen 

 
Niveau 4: Een tour voor zeer ervaren wandelaars met een uitstekende lichamelijke conditie. 
Ervaring met wandelen in hooggebergte is nodig. Je wandelt over smallere onregelmatige 

bergpaden, een klein stukje langs een ferrata en er zijn beduidende niveauverschillen.. Niet 
geschikt voor kinderen onder 15 jaar- en voor degenen die last hebben van hoogtevrees 
 
Dagelijkse afstanden tussen 8 km en 15 km  
Totale km 73  
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Programma in het kort: 

Dag 1: Individuele aankomst in Bled 
Dag 2: Bled – Pokljuka Hoogplateau 
Dag 3: Pokljuka – Planika Hut 
Dag 4: Planika Hut - Koča Pri Trigla Vskih Jezerih 

Dag 5: Koča Pri Trigla Vskih Jezerih – Komna Hut 
Dag 6: Komna Hut - Ribĉev Laz / Bohinj Vallei 
Dag 7: Ribĉev Laz / Bohinj Vallei – Ribĉev Laz 
Dag 8: Einde reis 
 
 

Programma dag per dag: 

Dag 1 Individuele aankomst in Bled  

Bled is een populaire stad aan de oever van een gletsjermeer met een juiste combinatie aan 
natuurwonderen en een unieke cultuur en geschiedenis. Maak een wandeling rond het meer en 
bezoek de unieke kerk op het eiland of het middeleeuwse kasteel van Bled, hoog boven het meer 
uittorende. 
 
Overnachting met ontbijt in Bled 
Accommodatie in **** sterren hotel  
 
Dag 2 Bled – Pokljuka High Plateau  

Na het onbijt is er een korte transfer per auto naar het startpunt van de wandeling bovenop het 
Pokljuka-hoogplateau (1280 m) – een startpunt van vele wandelpaden in de Julische Alpen. 
Deze wandeling om op te warmen voert je over bergweiden en door dichte sparrenbossen naar 
de Lipanska-hut. Daar kan een typische lunch voor wandelaars worden genuttigd. De 
middagwandeling gaat langs een panoramische route (prachtig uitzicht op de Karawanke-
reeks, het Pokljuka-plateau, de Krma-vallei en het Bohinj-gebergte) naar het biatloncentrum van 
Pokljuka. 
 
Overnachting met ontbijt in Pokljuka 
Accommodatie: *** sterren hotel 
Afstand: 14 km  
Niveauverschillen: +710 m - 620m 
Wandeltijd: 6 uur  
 
Dag 3 Pokljuka – Planika Hut  

Na het ontbijt begint de wandeling naar het hart van het Triglav Nationaal Park en de Julische 
Alpen. Het pad stijgt langzaam naar de Vodnikov Dom-hut, waar je een welverdiende lunch en 
wat rust kan genieten. De bestemming van vandaag is de Planika-hut, direct onder Triglav – de 
hoogste Sloveense berg (2864 m). De Planika hut is een ideaal startpunt voor een klim naar de 
berg. Mocht je deze berg willen beklimmen, dan zou je een extra nacht moeten boeken. Voor 

deze wandeling is wel bergklimervaring nodig, want een deel is over een “via ferrata” en helm 
en uitrusting is nodig. Het is mogelijk om dit met een ervaren gids te doen. 
 
Belangrijk: vandaag wordt je hoofdbagage opgehaald bij Pokljuka hotel en veilig opgeborgen in  
Bled tot je Bohinj bereikt aan het einde van de wandeling op dag 6. Tot die tijd neem je het 
hoognodige mee in een rugzak, want bagage transport naar de berghutten is niet mogelijk). 
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Overnachting met ontbijt in een berghut. 
Afstand: 12 km  
Niveauverschillen: +1170 m - 160m 
Wandeltijd: 7 uur  
 
 

 
 
Dag 4 Planika Hut – Koča Pri Trigla Vskih Jezerih  

Na een stevig ontbijt begint de wandeling over de Hribarice-pas (2358m) in de richting van de 
Koča pri Triglavskih Jezerih-hut. Op weg naar de hut is een pauze aante raden om de 
schoonheid van één van de zeven meren van het Triglav Park te bewonderen, Zeleno Jezero 
(Groene Meer), wiens naam is afgeleid van het hoge algengehalte dat het meer een prachtig 
weelderig groene kleur geeft. Weer verder wandelend kun je genieten van het prachtige uitzicht 
op de rest van de Dolina Triglavskih Jezer (de vallei van de Triglav-meren). 
 
Overnachting met ontbijt in berghut  
Afstand: 11 km  
Niveauverschillen: + 300 m - 1100 m 
Wandeltijd: 6 uur  
 
Dag 5 Koča Pri Trigla Vskih Jezerih – Komna Hut  

Wandelend in westelijke richting bereikt je het Zwarte Meer - het laagst gelegen meer in de 
Triglav Merenvallei. Het is genoemd naar zijn ligging in een bassin midden in het bos, dat zich 
uitstrekt tot aan de rand van de Komarča-rotswand. Het is de warmste van de Triglav-meren. 
De dag wordt afgesloten in de Komna-hut, waar je kan genieten van een prachtig uitzicht op 
het Bohinj-meer. 
 
Overnachting met ontbijt in berghut  
Afstand: 8 km  
Niveauverschillen: +230 m - 410m 
Wandeltijd: 4-5 uur  
 
Dag 6 Komna Hut - Ribĉev Laz / Bohinj Vallei 

Na het ontbijt brengt een ontspannende afdaling over een oude militaire weg je naar de Savica-
waterval, een van de beroemdste en populairste watervallen van Slovenië. Een alpine Karst-
bron stroomt naar de top van de waterval en valt dan 78 meter naar beneden en voedt 
vervolgens het Bohinj-meer. De wandeling langs de noordelijke oever van het Bohinj-meer 
brengt je naar het dorp Ribcev Laz waar je je gemoed kunt opwarmen met heerlijke 

zelfgemaakte honingbrandewijn en schnaps in de lokale bars. In de zomermaanden kan je 
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genieten van een duik in het kristalheldere water van het Bohinj-meer. Als alternatief kan men 
Vogelberg bezoeken met een cabinekabelbaan. Vanaf de top (1532 m) heb je een perfect 
panoramisch uitzicht over de Julische Alpen en het gebied waar je de afgelopen dagen door 
bent getrokken. 
 
Overnachting met ontbijt in Ribĉev Laz / Bohinj-vallei in een **** sterren hotel 
Afstand: 15 km  
Niveauverschillen: +60 m - 1050m 
Wandeltijd: 5 - 6 uur  

 

 
 
Dag 7 Ribĉev Laz / Bohinj Vallei – Ribĉev Laz  

Vandaag heb je de gelegenheid om uit te rusten en het meer van Bohinj te ontdekken, als de 
temperatuur het toelaat kun je zwemmen in het kristalheldere water of gewoon langs de oever 
van het meer te wandelen. Als alternatief is er de mogelijkheid om nog een magische excursie in 
de bovenste Bohinj-vallei te maken. De route is afwisselend tussen ongerepte natuur en idyllische 
bergdorpjes. De laatste beklimming brengt je naar de top van de Rudnica-heuvel, die uitkijkt over 
de hele Bohinj-vallei en een 360° uitzicht biedt op de bergen die je tijdens de tour hebt afgelegd 
en het prachtige Bohinj-meer. Keer terug naar Ribeev Laz voor de laatste overnachting. 
  
Overnachting met ontbijt in Ribĉev Laz / Bohinj-vallei (**** sterren hotel) 
Afstand: 13 km  
Niveauverschillen: + 480m – 480m 
Wandeltijd: 5 uur  

 
Dag 8 Eind van de reis. 

Deze reis eindigt met een hartig ontbijt in het hotel. 
 

 Note: In het geval van slecht weer, met name late of vroege sneeuwval in voor- of najaar kan de 
route anders ingedeels worden. 
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Prijzen per persoon 2023  

- In tweepersoonskamer € 810,00  
- In een eenpersoonskamer € 955,00 (Er zijn geen eenpersoonskamers in de berghutten) 
- Alleenreizende in eenpersoonskamer €  1.000,00 

 
- Klimmen met deskundige gids naar de top van de berg Triglav. 1-3 pax inclusief uitrusting 

450,00 € totaal (je hebt de extra nacht nodig in de Planika-hut) 
- Extra nacht in de Planika hut € 50,00 B&B 
- Papier routebeschrijvingen € 30,00 
- Transfer van vliegveld Ljubljana naar Bled op verzoek 

 
Extra nachten: 

**** in tweepersoonskamer Bled € 105 p.p. 
**** eenpersoonskamer in Bled € 170,00 
 
**** in tweepersoonskamer in Bohinj € 75,00 p.p. 
**** eenpersoonskamer in Bohinj € 105,00 

 
Inbegrepen in de reis: 

 4 nachten in 3* of 4* hotel; 3 nachten in berghutten waar in slaapzalen overnacht wordt, bed 
& breakfast. Het beddengoed is inbegrepen in de berghutten.  

 Ontbijt 
 Digitale tour informatie 
 Transfer per auto op dag 2  
 Bagagetransport tussen de hotels (één koffer per persoon, max 20 kg). Tijdens de 

wandelingen op grote hoogte van dag 3 tot 6 neem jezelf het hoognodige mee voor de 
overnachting  

 24 assistentie hulplijn  
 Gps Tracks op verzoek 
 Lokale toeristenbelasting 
 Briefing op de dag van aankomst.    

 
Niet inbegrepen in de reis:  

 Lunches en diners 
 Kabelbaantje naar de Vogelberg hoog plateu  
 Alles wat niet vermeld is onder ‘inbegrepen in de reis’. 

 
 
 

 

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