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De zonneroute, wandelen in Slovenië 

Een 7-daagse wandelreis  
  

Code tour: SLO02W  

  

 

 
 

 

Deze wandelvakantie over de zonneroute biedt een mooie combinatie van 

aantrekkelijke ingrediënten in West-Slovenië: een uitstekende keuken met heerlijke 

lokale wijnen gecombineerd met een prachtige natuur, indrukwekkende 

vergezichten en vooral veel cultuur. De tour begint in Postojna, bekend om zijn 

prachtige grotten, een ondergronds netwerk van 21 km. Deze grotten zijn vooral 

beroemd en heel bijzonder vanwege de vele stalactieten en stalagmieten, de 

ruimtelijkheid van de grotten en een bijzonder inwoner, de grottenolm. Het is een 

reis gewijd aan de kleine karakteristieke Sloveense dorpjes zoals het rustieke gehucht 

Slap Pri Vipavi, een klein dorpje met de typische oude stenen huizen. Het ligt langs 

de Vipava-wijnroute, een van de meest populaire routes in Slovenië. Heerlijk is de 

lokale ham (prŝut). Stanjel is ander pittoresk klein dorpje met een kasteel dat werd 

gebouwd in de middeleeuwen toen het deel uitmaakte van het graafschap Gorizia. 

Nu heeft het een renaissance- uiterlijk Vergeet er niet de heerlijke honing van de 

lokale bijenhouders te proeven. Lipica, de bakermat van de Lipizzaner-paarden, is 
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een ander hoogtepunt van deze tour. Hier kun je een bezoek brengen aan de stoeterij, 

die dateert uit de 16e eeuw. De zonneroute eindigt in Triëst (Italië), een levendige 

stad met veel musea, stadspaleizen en niet één maar zelfs drie kastelen. Alle plaatsen 

die je tijdens deze tour passeert, bieden een weelderige natuur, uitstekend eten en 

wijnen in vintage dorpjes en een finishing touch is de Italiaanse keuken van Triëst, 

waar je kunt genieten van visgerechten, vers gebakken pizza's uit de houtoven en 

biechi-pasta lekker met welke saus dan ook. 
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Periode: Dagelijks (behalve op donderdag) van 14 april tot 9 oktober  

  

Deelnemers: minimum 2 personen  

 

Niveau: 2,5  

Niet te zware wandelingen in een heuvelachtig terrein met niet te steil klimmen en 

dalen. Voor wandelaars met wandelervaring.  

Dagelijkse afstanden tussen 12 en 21 km (4 – 6 uur wandelen per dag)   

Totale km 83 km  

  

  

Hoogtepunten:   

• De Postojna grotten (optioneel).  

• Karst ham & de fruitige Teran wine.  

• Lipizzaner paarden en de rit met rijtuig 

• Het mooie uitzicht op de baai van Trieste   

• Kleine authentieke dorpen 

  

  

Programma in het kort:  

Dag 1: Aankomst in Postojna  

Dag 2: Postojna – agriturismo Hudičevec (21 km)  

Dag 3: Hudičevec naar Slap pri Vipavi (17 km)  

Dag 4: Slap pri Vipavi - Štanjel (12 km)  

Dag 5: Štanjel – Štorje (20 km)  
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Dag 6: Štorje - Triëst (13 km)  

Dag 7: Einde reis  

  

  

  
  

  

Programma dag per dag  

  

Dag 1 Individuele aankomst in Postojna  

De kalksteengrotten kunnen op twee manieren worden bezocht: op de dag van 

aankomst of op de tweede dag van de reis. Het is mogelijk de traditionele route door 

de grotten te maken of een speciale route die door het niet commerciële deel gaat. 

Deze moet echter tijdens de boeking besproken worden (prijs op verzoek)  

Overnachting met ontbijt in Postojna 

 

Dag 2 Postojna – Agriturismo Hudičevec   

Wanneer je gisteren laat bent aangekomen, kun je vanochtend nog de grotten  

bezoeken, het geologische wonder van het Karst-plateau, dat bestaat uit ongeveer 

honderd grotten en gangen, die samen ongeveer 21 km beslaan. In 185 jaar zijn er 

meer dan 30 miljoen bezoekers geweest. Het is mogelijk de grotten te bezoeken met 

een gids die je in anderhalf uur door deze sprookjesachtige omgeving leidt, gevormd 

door een labyrint van vele kleurrijke stalactieten en stalagmieten. Als je geluk hebt, 

zie je misschien de mysterieuze grotolm (grotto salamander). Dit speciale bezoek 

moet van tevoren worden gereserveerd. De eerste wandeling brengt je naar het dorp 

Predjama, dat al 700 jaar gedomineerd wordt door het kasteel, dat is gebouwd op een 

123 meter hoog rotsplateau. In het kasteel wordt het verhaal verteld van een zeer 

dappere ridder, die weerstand hield aan de belegering van een vijandig leger door 

gebruik te maken het grottenstelsel om ongemerkt bevoorradingen in te slaan. Hij 

ging zijn ondergang tegemoet in minder poëtische omstandigheden; hij werd 

letterlijk betrapt met zijn broek naar beneden. Vanaf wandel je richting de opvallend 

mooie Nanos-berg terwijl de zon erachter ondergaat, en je dag eindigt met heerlijke 

huisgemaakte gerechten en lokale wijn.  

 

Overnachting met ontbijt in Hruševje 

Afstand: 21 km  

Wandeltijd: 5 uur 

Niveauverschillen: + 490m - 480m 
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Dag 3 Hudičevec naar Slap Pri Vipavi   

Na het ontbijt is er een transfer met de auto naar Podnanos, wat letterlijk 'onder de 

Nanos' betekent, de laatste berg van de Alpenketen. Vandaag gaat de route door een 

typisch karstlandschap met naaldbossen, grotten en velden ingesloten door stenen 

muurtjes. Het dorp ligt in de Vipava-vallei, bekend om de met wijnranken begroeide 

heuvels, waar uitstekende wijnen vandaan komen, en de drie oude stenen bruggen. 

Podnanos is een typisch voorbeeld van een Primorska-dorp, huizen gebouwd rond 

een dorpskerk. De verdedigingstoren, uit de tijd van de Venetiaanse overheersing, 

domineert het dorp. Vanuit Podnanos wandel je langs kastelen naar het dorp Slap, 

met verscheidene stadspoorten, waterputten en het karakteristieke tegelwerk. In Slap 

vinden we de eerste Sloveense landbouwschool voor wijn- en fruittelers. Het is hier 

mogelijk om het atelier van een lokale kunstenaar bezoeken en om de heerlijke lokale 

ham (prŝut) en wijn te proeven. 

  

Overnachting met ontbijt in Slap Pri Vipavi 

Afstand: 17 km / 10,5 mi 

Wandeltijd: 4 uur 

Niveauverschillen: + 590m - 1050m 

 

 

Dag 4 Slap Pri Vipavi - Štanjel   

Vandaag wandel je door een landschap met prachtige uitzichten op de omringende 

wijngaarden van de vallei. Een deel van de route volgt een gemarkeerd wandelpad 

over rustige landweggetjes die langs de rand van de Vipava-vallei naar Štanjel leidt. 

Štanjel, is één van de meest pittoreske en oudste steden in het Karstgebied, vooral 

bekend om zijn mooie oude centrum met romaanse en gotische huizen en steegjes die 

eindigen op kleine pleintjes. Op de heuvel staat het kasteel, ooit de trouwe bewaker 

van het dorp. Het werd gebouwd om de omgeving te beschermen tijdens de Turkse 

invasie. Het bodemtype van dit gebied staat bekend als 'Terra Rosa' (rode aarde), 

waar de beroemde rode Teran e Refošk-wijnen vandaan komen. De Sloveense wijnen 

worden nog niet veel geëxporteerd en deze vakantie is dus een uitgelezen kans om ze 

te proeven. 

  

Overnachting met ontbijt in Štanjel 

Afstand: 12 km / 7,5 mi 

Wandeltijd: 3 uur 

Niveauverschillen: + 430m - 200m 

 

 

  



6  

  

  
  

  

Dag 5 Štanjel –Tomaj - Štorje   

De wandeling volgt in zuidelijke richting het gemarkeerde pad naar Copriva, een 

klein dorpje verdwaald tussen de vele wijngaarden. Dit gebied heeft een uitstekend 

klimaat voor het bereiden en drogen van Karstham (Pršut). Bij Copriva ligt een 

steengroeve, waar het marmer vandaan komt waaruit vele paleizen en kerken in 

Venetië opgetrokken zijn. De dag eindigt in Tomaj, gebouwd tegen de helling van de 

Tabor. Het klooster van Tomaj heeft een bibliotheek met een waardevolle collectie  

boeken in 37 verschillende talen en heeft een aantal kostbare 16e-eeuwse 

manuscripten. De route door een open heuvellandschap en vervolgens door het bos 

bereik je Šepulje, waar de fabriek 'Pršutarna Kras Sežana' staat waar onder andere 

heerlijke lokale hammen worden gemaakt. Je kunt de fabriek bezoeken waar een gids 

je alles vertelt over het maken van de Carso 'Pršut'.  

 

Overnachting met ontbijt in Štorje 

Afstand: 20 km / 12,5 mi 

Wandeltijd: 5 uur 

Niveauverschillen: + 260m - 250m  
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Dag 6 Van  Štorje naar Lipica en Triëst   

Op deze laatste dag word je behandeld als een lid van de Koninklijke familie en met 

paard en wagen naar het begin van het wandelpad in Lipica gebracht. Hier is de 

beroemde stoeterij van Lipica, waar de prachtige volbloedpaarden te zien zijn, die 

eem wereldwijde reputatie hebben. De wandeling eindigt bij een te gek uitkijkpunt, 

net boven de Habsburgse haven van Triëst. Vanuit Villa Opicina kun je afdalen naar 

Trieste met de oude tram of de stadsbus. 

  

Overnachting met ontbijt in Triëst 

Afstand: 13 km / 8 mi 

Wandeltijd: 3 uur 

Niveauverschillen: + 260m - 290m 

 

Dag 7 Einde van de reis na het ontbijt   

 

  
  

  

Hotels:  

*** en **** sterren hotels, Agriturismi en Guesthouse  

  

Prijzen per persoon 2021  

In tweepersoonskamer  € 610,00   

In eenpersoonskamer € 730,00  

Bezoek van de grotten met gids min. 2 pers. € 75,00 (Entreebiljet NIET inbegrepen 

28,00 €)   

Extra koffer € 10,00 per stuk  

3e persoon in driepersoonskamer – 10%  

Transfer p.p. van het vliegveld Ljubljana naar Postojna op verzoek   
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Transfer p.p. van Triest vliegveld naar Postojna op verzoek  

  

Inbegrepen prijs 

• 6 overnachtingen met ontbijt 

• Tour informatie 

• Transfer op dag 3 

• Transfer met paard en wagen op dag 6   

• Bagagetransport (1 stuk per persoon max 20 kg)   

• Routebeschrijvngen en kaarten in het Engels (1 per boeking).     

• Gps tracks op verzoek  

• Lokale touristen belasting  

• 24 hrs hulplijn 

• Briefing 

  

Niet inbegrepen in de prijs:   

• Rondleiding met gids door de grotten van Postojna.   

• Het kabelbaantje of bus naar Triëst   

• Dinners, drankjes  

• Touristen belasting 

• Alles wat niet vermeld wordt onder ‘inbegrepen in de reis’.  

  

  

Hoe te bereiken:  

Start/Einde: Postojna / Trieste  

  

De reis naar Postonja:   

De dichtstbijzijnde vliegvelden zijn Ljubljana  en Triëste Van deze vliegvelden kan er 

een transfer geregeld worden of je kan reizen met het openbaarvervoer.   

  

Ljubljana  

Er is een bus die naar het stadscentrum gaat (zaterdag en zondag minder frequent). 

Van Ljubljana busstation gaat er een bus naar Postojna (reistijd circa 1 uur 10 min)   

of per trein (1 uur reistijd)  

  

Per trein: Postojna heeft een station. Het hotel ligt 500m van het station.  

Per bus: Flixbus stopt in Ljubljana, 42 km.  

Per auto: neem de afrit Postojna op de A2 snelweg Ljubljana - Koper. Er is 

parkeerplaats bij het hotel ( € 6 per nacht per auto).  

  

... aan het einde van de reis  

Per trein: Trieste Centraal, veel treinen naar Venetie en 3 keer per dag naar Ljubljana. 

Per auto: wanneer uw auto in Postojna is, is ere en transfer nodig € 40 per persoon, 

http://www.lju-airport.si/eng
ttp://www.aeroporto.fvg.it/en/home/index.htm
https://www.ap-ljubljana.si/en/
http://www.slo-zeleznice.si/en/
https://global.flixbus.com/
https://global.flixbus.com/
https://global.flixbus.com/
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minimum 2 personen (Er zijn geen bussen of treinverbindingen tussen Trieste en 

Postojna).  

Per boot: in het seizoen zijn er boten van Trieste naar Slovenië - Koper en Piran  

  

Nuttige informatie:  

Nuttige informatie 

Slovenia 

Slovenia 

Ljubljana 

Ljubljana 

Postojna 

Postojna 

Weer Slovenie 

Predjama castle 

Trieste     

Trieste        

  

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     

  

https://www.slovenia.info/en
https://en.wikivoyage.org/wiki/Slovenia
https://www.visitljubljana.com/en/visitors/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
https://www.postojnska-jama.eu/en/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grotten_van_Postojna
https://meteo.arso.gov.si/met/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Predjama_Castle
http://www.turismofvg.it/Information-about/Tourist-offices/Trieste-Tourist-office
http://www.turismofvg.it/Information-about/Tourist-offices/Trieste-Tourist-office
https://www.lonelyplanet.com/italy/friuli-venezia-giulia/trieste
https://www.lonelyplanet.com/italy/friuli-venezia-giulia/trieste

