WANDELREIS SLOWAKIJE, 8D/7N – 28/06/2020-05/07/2020
Slowakije is een waar wandelparadijs. Al lijkt het ex-Oostblokland niet meteen de eerste bestemming
die tot onze verbeelding spreekt, toch dienen we mee te geven dat je Slowakije op je bucketlist moet
plaatsen. In het ongerepte landschap van grillige bergen, smaragdgroene meren en ruige
wandelpaden vind je oneindig veel wandelroutes. Meer zelf, Lonely Planet riep het Hoge
Tatrasgebergte onlangs uit tot mooiste zomerbestemming ter wereld. Allemaal redenen te meer om
met Wandelsport Vlaanderen vzw mee te reizen naar de onontdekte Tatra parel. Tijdens je vakantie
verblijf je bij Sojka Resort , een plek waar je na je wandeling helemaal tot rust komt en naast de
traditionele Slowaakse keuken ook nog een klein beetje België proeft.

Programma
Dag 1: Vlucht Zaventem-Wenen met
Brussels Airlines
Wij wachten jullie op aan de luchthaven
van Wenen en maken tijd voor kort bezoek
aan de hoofdstad Bratislava. Vrije lunch in
het aangename historische centrum.
Vervolgens rijden we met een
comfortabele bus richting Sojka resort
waar we ’s avonds toekomen.
Welkomstdrink, avondmaal, overnachting.
Dag 2: Heuvels van Choc
Na het ontbijt een korte verplaatsing naar ons vertrekpunt wacht een gevarieerde wandeling met
onderweg o.a. de mooie waterval van Lucky. De lichtere wandeling vertrekt vanuit het hotel en heeft
een rustige afsluiter in het historische dorp Partizanska Lupca. Avondmaal, overnachting.
Dag 3: Fatra
Ontbijtbuffet. Wandeling vanuit de stad Ruzomberok naar het UNESCO beschermde bergdorpje
Vlkolinec. In Vlkolinec wacht een lokale verrassing bij de pick-nick. Via een rustige bosweg terug naar
ons beginpunt. Terug naar Sojka resort voor het avondmaal. Overnachting.
Dag 4: Slovaaks paradijs
Ontbijtbuffet. Dit is een heel uniek natuurpark met watervalletjes, rotspartijen, hoge ladders. Een
heerlijk avontuur, ook hier stappen we weer in 2 moeilijkheidsgraden. Terug naar Sojka resort voor
het avondmaal, maar deze keer wel als een echte folklore-avond met lokale gerechten, muziek en
zang. Overnachting.
Dag 5: Liptov – „bezoekdag“
Ontbijtbuffet. Vandaag doen we een gevarieerde bezoekuitstap. We bezoeken de mooie houten kerk
van Svaty Kriz. Vervolgens gaat het naar de Vrijheidsgrotten. Werkelijk zoals een sprookje. Je ziet er
alle mogelijke vormen en kleuren die zich kunnen voortdoen in een grot. Na de lunch rijden we naar
het openluchtmuseum van Pribylina. Beeld je in hoe de mensen leefden en woonden een paar
honderd jaar terug, en dat in een mooi natuurlijk kader. We sluiten af met een vrij moment in het
stadje Liptovsky Mikulas. Tijd voor een terrasje, souveniertje of museum. Avondmaal. Overnachting.

Dag 6: Lage Tatra
Ontbijtbuffet. Na de verplaatsing namen we de kabelbaan naar de toppen van het Lage
Tatragebergte, alwaar we wandelen op het dak van Slovakije. Avondmaal en overnachting in Sojka
resort.

Dag 7: Hoge Tatra
Ontbijtbuffet. Ook vandaag wacht na een transfer een heerlijke wandeldag in de ongerepte ruwheid
van de Hoge Tatra. Twee verschillende niveauwandelingen in het kleinste hooggebergte van de
wereld staan op het programma. Avondmaal en overnachting in Sojka resort.
Dag 8: Terugreis
Ontbijtbuffet. Voor wie het wenst organiseren w enog een kleine afscheidswandeling vanuit het
hotel en tijd voor de transfer naar de luchthaven. We verlaten Slovakije en Sojka Resort na een
aangename kennismaking met deze onbekende wandelparel. Terugvlucht.

