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Fietsen over de smaragd route 
Van Ljubljana naar de Mediterraanse kust 
 
Code tour: SLO03C 

 
 

 
 
 
Deze fietstocht begint in Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië, een mooie levendige stad, 
waar de oriëntaalse en westerse cultuur elkaar ontmoeten en waar het verleden in 
harmonie met de moderne tijd leeft. Ljubljana is een echte cultuurstad met zijn vele 
theaters, musea, kunstgaleries en een mooi oud centrum met 'fin de siecle' gebouwen en 
een kasteel dat statig boven de stad uittorent. De rivier Ljubljanica en de vele bruggen zijn 
bepalend voor het uiterlijk van de stad. Een aanrader is een boottocht over de rivier om de 
stad vanuit een andere ooghoek te zien.   
Deze reis is gewijd aan een historische middeleeuwse handelsweg, de smaragd-route, die 
voor een deel door het licht heuvelachtige karst-landschap loopt, dat zo typerend voor een 
deel van Slovenië is. De route doorkruist Ljubljansko Barje, een beschermd moerasgebied 
met een grote biodiversiteit. Je passeert vele kastelen, zoals het bekende Predjama kasteel, 
en kleine authentieke Sloveense dorpen. De grotten van Postojna zijn een must om te 
bezoeken, ze zijn wonderbaarlijk, een klassiek voorbeeld van Karstgrotten met 
indrukwekkende stalactieten en stalagmieten. Het is echter niet alleen een tour vol kunst 
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en natuur. Slovenië heeft ook veel heerlijke traditionele gerechten en is een echt paradijs 
voor culinaire avonturiers: Kranjska Klobasa (Carniolan-worst), het gevulde deeg Štruklji, 
de heerlijke Kraški Pršut (de Karst ham) en een aantal fantastische taarten zoals de 

Prekmurska gibanica, een gelaagde cake met verschillende vullingen. Al deze lekkernijen 
zijn te combineren met een goede Sloveense wijn, die je zullen verrassen door hun 
verfijnde smaak.  
 

 
 
 

Periode: dagelijks van 25/03/2023 tot 14/10/2023. Hoogseizoen van 07/05-15/09/2023 
 

Deelnemers: vanaf 2 personen (alleenreizende op verzoek) 
 

Niveau: 2,5 gemiddelde zwaarte  
Lange etappes over vlak terrein (hoogvlakte) wisselen een landschap af met glooiende 
heuvels. De steilere beklimmingen zijn kort en de langere niet te steil. Vaak de keuze 
tussen langere en kortere dag afstanden. Fietsen over rustige landweggetjes: onverhard en 
geasfalteerd. Fietservaring is nodig. Geschikt voor fietsers met een gemiddelde conditie. 
Dagelijkse kilometers: min. 32 km - max. 48 km  

Totale km: min. 236 km - max. 283 km  
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Programma dag per dag 
                
Dag 1: aankomst in Ljubljana 

Individuele aankomst in Ljubljana, overhandiging van de fietsen en het informatieve 
materiaal. Ljubljana heeft een interessant historische centrum, in barok en Art Nouveau 
stijl. Er is veel te zien en een goed begin van deze reis is een wandeling door deze mooie 
stad langs het kasteel boven op de heuvel, de schilderachtige 'Triple' brug en de brug van 
de Draken over de Ljubljanica, de H.Nicolaas-kathedraal en de Franciscaanse 
Annunciatie-kerk. 
 
Overnachting met ontbijt in **** hotel in Ljubljana 
 
Dag 2: Ljubljana – Vrhnika  
De route van vandaag is een rustige beginner en loopt door de palude Ljubljansko Barje, 
een moerasachtige gebied met een rijke flora en fauna. De tocht zou je kunnen 
onderbreken door een wandeling in de Iski Vintgar bergkloof te maken en om de 
indrukwekkende restanten van het hoogste treinviaduct in Borovnica te zien. In de 
zomermaanden zou je een verfrissende duik in het karstmeer van Podpec kunnen maken. 
Ook een leuke onderbreking is het Technisch Museum in Bistra, dat is ondergebracht in 
een ex-klooster. Het museum heeft een rijke collectie landbouwwerktuigen, 
textielmachines, verschillende auto's uit het bezit van Tito en ambachtelijk houten 
voorwerpen. Er is een mooi park met vijver en een didactische route loopt het bos. Het 
einde van de rit is Vrhnika, dat op de linkeroever van de Ljubljanica ligt  
 
Overnachting met ontbijt in een *** hotel in Vrhnika.  
Afstand: 39 km en optioneel een extra 18 km om de Iski Vintgar Vallei te bezoeken 
Niveauverschillen: + 260m. - 268m  
 

 
 
 
Dag 3: Vrhinika – Postojna  
Vandaag een heuvelachtige dag over rustige land- en boswegen met zo nu en dan een 
helling te beklimmen, maar daarna blijft de route vrijwel op hoogte op de hoogvlakte van 
Carso, bekend vanwege zijn ondergrondse netwerk van grotten en riviertjes, die eerst 
bovengronds stromen, ondergronds verdwijnen en kilometers verderop weer tevoorschijn 
komen. Vandaag ontdekt je de schoonheid van het Sloveense platteland, ver weg van de 
toeristische routes.  Je fietst over de Napoleonroute, die, zoals de naam al aangeeft, dateert 
uit de Napoleontische tijd en die met zijn 290 lindebomen de langste bomenlaan van 
Europa is. De route gaat langs de berg Slivnica en het meer van Planina. Een leuke stop 
voor een picknicklunch is het natuurreservaat Rakov Škocjan, waar de rivier de Rak een 
prachtige kloof heeft uitgesleten en één van de meest ongelooflijke natuurgebieden met 
bijzonders landschapsformaties, waaronder twee natuurlijke bruggen.  
 
Overnachting met ontbijt in een **** hotel in Postojna.  
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Afstand: 32 km en optioneel een extra 6 km om het natuurreservaat Rakov Iski te 
bezoeken 
Niveauverschillen: +595m - 350m  

 
 

 
 
 
Dag 4: Postojna naar  Štanjel  
Vanmorgen is er nog ruim de tijd om de bekende grotten van Postojna te bezoeken, die uit 
een netwerk van 21 km opeenvolgende grotten en galerijen bestaan. De grotten zijn vooral 
erg mooi vanwege de vele grillig gevormde stalactieten en stalagmieten. De fietstocht van 
vandaag is niet te zwaar en bestaat uit een lange afdalingen gevolgd door een enkel lichte 
helling. De overnachting is in het schilderachtige Štanjel, dat vooral bekend staat om zijn 
oude centrum met romaanse en gotische huizen en kleine steegjes die op pleinjes met 
monumentale putten eindigen. De route kan verlengde worden om het Predjama kasteel 
te bezoeken, dat ooit in het bezit was van de laatste ridder van Slovenië. Het is gebouwd 
op een 123m hoge klif. Ridder Erasmus hield een heel leger op afstand door het geheim 
van de Predjama-grotten te gebruiken, een natuurlijk gangenstelsel, om naar buiten te 
sluipen om voorraden aan te leggen, waaronder vers geplukte kersen die hij altijd naar 
zijn tegenstanders gooide om hen te bespotten. Maak de rondleiding en leer hoe Erasmus 
zijn vroegtijdige dood ontmoette in minder poëtische omstandigheden, namelijk hoe hij 
letterlijk werd betrapt met zijn broek naar beneden. 
 
Overnachting met ontbijt in een *** guesthouse in Štanjel of omgeving 
Afstand: 42 km en optioneel een extra 6 km om het kasteel Predjama te bezoeken 
Niveauverschillen: + 635m -1010m    
 

 
 

 
Dag 5 Štanjel -Lipica-Divaca   

Vandaag worden heuvels afgewisseld door vlakke stukken. De botanische tuin van Sežana 
heeft 198 boom- en struikgewassen en meer dan 100 exotische potplanten en is een leuke 
stop. Er is ook een palmarium, herbarium en de geo- en archeologische collectie te 
bekijken. Lipizza is bekend vanwege zijn paardenfokkerij. Deze licht grijze raspaarden 
worden geprezen in heel de wereld en hebben vooral bekendheid gekregen door de 
Spaanse ruiterschool in Wenen.  
 
Overnachting met ontbijt in een *** sterren hotel in Divica. 
Afstand: 48 km  
Niveauverschillen: +690m- 415m  
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Dag 6 Divaca - Muggia  
In het begin zijn er de heuvels en dan volgt een lange afdaling. Vanmorgen kun je de 
Ŝkocjan grotten bezoeken, die minder bezocht maar niet minder interessant zijn dan de 
grotten van Postojna. Zij staan ook op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Er is een 
langere versie om de stad Italiaanse stad Trieste bezoeken. Deze havenstad is vol sfeer en 
er is het één en ander te bezoeken. Eens maakte de stad deel uit van Slovenië. Drink een 
lekkere cappuccino op één van de vele terrasjes. Verder langs de kust fietsend eindigt de 
route eindigt in Muggia waar je lekker kunt relaxen op het strand.  
 
Overnachting met ontbijt in een **** sterren hotel in Muggia. 
Afstand: 38 km + 19 km om Trieste te bezoeken 
Niveauverschillen: +322m -750m  
 

 
 
 
Dag 7 Muggia - Piran 
Vandaag een gemakkelijke route langs de kust over het nieuwe fietspad, een ex- spoorlijn. 
Je hebt mooi uitzicht op de sloveense kust en kan een koffiepauze inlassen in Portorož. De 
reis eindigt in de kleine Venetiaanse havenstad Piran. De stad heeft een mooie Venetiaanse 
architectuur.  
 
Overnachting met ontbijt in een **** sterren hotel in Piran. 
Afstand: 37 km + 11 km om de zoutpannen van Seca te bezoeken 

Niveauverschillen: +390m.- 390m  
 

 
 
Dag 8 Einde van de reis  

Vandaag eindigt deze tocht door Slovenië. Het is mogelijk om nog een extra nacht te 
boeken om van de zee te genieten. 
 
Hotels: 

*** of **** star hotels of *** Guesthouse   
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Fietsen: 
Trekking fietsen met 7 x 3 versnellingen en e-bikes.  
 

Prijzen per persoon 2023:  

Laag seizoen (25/03 tot 06/05 en 16/09 tot 14/10/2023)  
In tweepersoonskamer € 860 
In eenpersoonskamer € 985 
Alleenreizende in eenpersoonskamer € 1150 
 
 
Hoogseizoen (07/05 tot 15/09/2023) 
In tweepersoonskamer € 895 
In eenpersoonskamer € 1.020 
Alleenreizende in eenpersoonskamer € 1.185 
 
Toeslag voor upgrade naar **** hotel in Ljubljana centrum 
In tweepersoonskamer € 80 
In eenpersoonskamer € 120 
 
Fietshuur 

Trekking fietsen € 90 
E-bikes € 220 
een extra kilometerteller € 20 (lokaal af te rekenen) 
Helmhuur per week € 12 
Extra dag fietshuur € 18 
 
Extra’s lokaal te betalen:  
Ieder extra koffer voor bagagevervoer € 10,00  
Roadbooks en papieren kaarten € 30,00 
 
Extra nachten: 
Op verzoek 
 
Inbegrepen in de reis 

 7 overnachtingen met ontbijt  
 Reisinformatie en digitale beschrijvingen met digitale kaarten in het Engels, Duits, 

Frans of Nederlands (1 per boeking) 
 Gps tracks op verzoek 
 Bagagetransport (1 koffer per persoon max 20 kg met toeslag kan er extra bagage 

vervoerd worden) 
 24 uur back up hotline  
 Een ontmoeting met de lokale agent  

 
 
Niet inbegrepen in de reis 

 Transfer van en naar het vliegveld  

 Lunches en diner 
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 Alles wat niet genoemd wordt  onder “Inbegrepen in de reis” 
 
   

 

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    

   


