NIA-reis 2013

na a r

Slovenië

31 mei – 7 juni 2013
In 2013 organiseert NIA van vrijdag 31 mei tot en met vrijdag 7 juni een groepsreis naar
Slovenië
met het volgende mooie programma:
- vrijdag 31 mei : vlucht Brussel – Ljubljana -- Bezoek aan Bled
Afspraak om 08.00 uur op Brussels Airport
Vlucht naar Ljubljana met Adria Airways (JP 377) ; Vertrek 10.10 u – Aankomst 11.50 u.
Bij aankomst: mogelijkheid tot facultatieve lunch in Dvor Jezersek. Hierna vertrekken we
met de autocar richting Bled voor een boottocht op het meer van Bled en een bezoek aan de
kerk op het eiland in het meer.
Hierna gaan we te voet of met de bus naar het hotel Vila Bled **** voor het avondmaal en
overnachting.
U logeert hier in een Sloveens monument, voordien privé-villa van maarschalk Tito. Alle
kamers zijn ingericht in de oorspronkelijke stijl van de jaren 1950 met het originele art-deco
meubilair.
- zaterdag 1 juni : Triglav nationaal park - Vrsic pas - Kobarid - Nova Gorica - Trieste
Vertrek uit het hotel voor een prachtige tocht met de autocar doorheen het Triglav nationaal
park.
We rijden doorheen de Vrsic pas richting Bovec (koffiepauze). Tegen de middag aankomst in
Kobarid voor een facultatieve lunch. Nadien bezoek aan het museum van Kobarid. In de
namiddag doorkruisen we de wijnstreek langs Nova Gorica (stop). Vervolgens rijden we naar
Trieste [Triëst] (momenteel Italiaans grondgebied) met aankomst rond 17.30 u.
Avondmaal en overnachting in hotel Savoia Excelsior *****, onze luxueuze verblijfplaats voor
de komende 2 nachten.
Savoia Excelsior is een schitterend gerenoveerd hotel dat de grandeur van weleer uitstraalt:
alle kamers werden luxueus gerenoveerd waarbij Italiaanse elegantie werd vertaald in een
stijlvolle inrichting en service van hoog niveau. Dit historische hotel uit 1912 met een
indrukwekkende zuilengevel werd in 2009 heropend ter gelegenheid van de G8-Top.
- zondag 2 juni : Bezoek aan Trieste - kasteel Miramare - Piran.
In de voormiddag brengen we een stadsbezoek aan Trieste en een bezoek aan kasteel
Miramare. Facultatieve lunch in de stad en nadien bezoek aan Piran, één van de mooiste
badplaatsen van Slovenië.
In de late namiddag keren we terug naar hotel Savoia Excelsior voor avondmaal en
overnachting.
- maandag 3 juni : Lipica en Postojna
Deze dag brengt ons twee highlights van Slovenië. In de voormiddag brengen we een bezoek
aan de paardenstoeterij van Lipica. Het facultatief middagmaal heeft plaats in een boerderij.
In de namiddag gaan we naar de grotten van Postojna voor een bezoek per treintje
(UNESCO-werelderfgoed). Avondmaal en overnachting in hotel Cubo****. Dit prachtige hotel
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werd geopend in 2011 en ligt pal in het centrum van Ljubljana. Het staat bekend voor zijn
fantastische service.
- dinsdag 4 juni : Lubljana
In de voormiddag brengen we met onze gids een geleid bezoek aan de stad, o.a. aan het
kasteel.
De facultatieve lunch is voorzien in het centrum van de stad, met vrije tijd nadien.
In de vroege avond worden we verwacht in een restaurant voor een folklore avond met lokale
gerechten en muziek. Overnachting in hotel Cubo.
- woensdag 5 juni : Maribor
We vertrekken vanuit de hoofdstad richting Maribor “culturele hoofdstad van Europa 2012”.
Hier is een stadsbezoek gepland, gevolgd door een facultatieve lunch.
In de namiddag bezoeken we een producent van pompoenpitolie met een rondleiding en een
“proeverij”. Daarna is een bezoek voorzien aan een wijnproducent in de omgeving van
Jeruzalem met een degustatie
van topwijnen. Het avondmaal wordt genomen in een restaurant in de buurt.
Overnachting in hotel Mitra **** te Ptuj, het oudste stadje van Slovenië.
- donderdag 6 juni : Ptuj - Olimje - Otocec
In de voormiddag brengen we een stadsbezoek aan Ptuj, gevolgd door een facultatieve lunch.
In de namiddag vertrekken we naar Otocec, met een tussenstop aan het klooster van Olimje.
Hierna rijden we
naar Otocec castle ***** voor het avondmaal en overnachting . Dit tophotel vormt het kader
voor een
ideale afsluiter van deze NIA-reis.
- vrijdag 7 juni : Souvenirs - Shopping - Terugkeer naar Brussel
Deze laatste dag laat ons toe om nog verder te genieten van dit mooie land. Shopping /
Souvenirs kopen
in Novo Mesto, Ljubljana of Kamnik (met betaling in Euro). Vrije tijd en facultatieve lunch.
De terugvlucht naar Brussel (JP394) is voorzien om 18.20 u. met aankomst om 20.10 u.

EINDE VAN DE NIA-REIS 2013
NIA-Reis 2013 - Groepsreis naar Slovenië van 31 mei tot en met 07 juni 2013
PRAKTISCHE INFORMATIE
Prijs per persoon (in double) op basis van 30 deelnemers: 1.495 EUR. (duizend vierhonderd vijf en
negentig Euro) Toeslag single: 321 EUR. (driehonderd één en twintig Euro) *
* Er is slechts één kamer “single” beschikbaar. Singles kunnen indien ze dit wensen een “double”
kamer delen. In dit geval gelieve bij de inschrijving te vermelden dat men bereid is een kamer met
een tweede persoon te delen.
Maximum 36 deelnemers (om organisatorische redenen).
Inbegrepen:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vluchten met Adria Airways
Luchthaventaksen
7 overnachtingen in de sterrenhotels volgens programma
Halfpension (ontbijt en avondmaal)
Transfers en vervoer ter plaatse met een luxe-autocar
Alle in het programma vermelde bezoeken
Begeleiding van een nederlandstalige gids
BTW, taksen en dienstverlening.

Niet inbegrepen
• De facultatieve maaltijden ‘s middags
• Dranken bij de lunch en het avondmaal
• Persoonlijke uitgaven
• Fooi voor gids en chauffeur
• Annulatieverzekering: € 70 per persoon.

D eelname
Personen die wensen deel te nemen aan de NIA-reis 2013 naar Slovenië dienen om
organisatorische redenen
zo vlug mogelijk Bert Huyberechts te verwittigen, hem de onderstaande inschrijvingsstrook te
bezorgen, en het voorschot aan NIA te betalen.
Uiterlijke datum voor inschrijving en betaling van het voorschot: 31.10.2012.
Opgelet: de dag van betaling van het voorschot geldt als inschrijving en bepaalt de volgorde van
deelname, en weet dat het aantal deelnemers om praktische redenen beperkt is tot maximum 36 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK
Ondergetekende ………………………………………..schrijft hierbij in voor……perso(o)n(en) voor de
NIA-reis naar Slovenië van vrijdag 31 mei tot en met vrijdag 7 juni 2013, zoals beschreven
hierboven.
Hij /zij verbindt er zich toe vóór 1 november 2012 een voorschot van 500 EUR per persoon over te
schrijven op rekeningnummer BE30 3100 2708 4611 BIC: BBRUBEBB van NIA, Grensstraat 28,
3010 Kessel-Lo met vermelding “NIA-reis 2013 – Slovenië” en wenst een annulatieverzekering ja
* / neen * (* keuze vermelden).
Handtekening,
Inschrijvingsstrook terug te sturen naar Bert Huyberechts, Waversebaan 257, 3001 Heverlee.
Bert Huyberechts: Tel. 016-40.56.05 ; GSM 0477 / 458741 ; e-mail adres:

bert.huyberechts@telenet.be
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