Istrië , Triëste & Ljubljana

‘Het Toscane van Kroatië’
5 dagen / 4 nachten
15-19 september 2016

Istrië, het grootste schiereiland in de Adriatische Zee, met zijn schilderachtige stadjes en
sprookjesachtige vergezichten. De grille kust met zijn rots- en kiezelstranden, vele eilandjes
en baaien. Het achterland met zijn ongerepte natuur, beboste heuvels, vruchtbare dalen
met slanke wijnranken en pittoreske dorpjes. De Italiaanse invloeden zijn terug te vinden in
de bouwstijl en lekkere gastronomie.
Istrië, Terra Magica!

Programma
Dag 1
Antwerpen– Zaventem – Ljubljana – Lipica – Porec
Transfer vanuit Gent naar de luchthaven van Zaventem voor onze vlucht naar Ljubljana. Bij
aankomst rijden we naar Lipica. Hier worden sinds de 16e eeuw de beroemde
Lipizanerpaarden gefokt. We nemen er eerst de lunch. Tijdens een voorstelling krijgen we
de kunstjes en gracieuze passen van deze indrukwekkende paarden te zien. We bezoeken
daarna de fokkerij en zien er de witte paarden in hun natuurlijke omgeving vrij rondlopen.
We rijden verder naar Porec waar we onze intrek nemen in het hotel. Avondmaal en
overnachting in het hotel.
Dag 2
Porec - Beram – Porec
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan ons verblijfsoord Porec. In 1267 was Poreč de
eerste Istrische stad die koos voor een Venetiaans bewind. Als gevolg hiervan werden er
paleizen, pleinen en religieuze bouwwerken gebouwd, allen in de Venetiaanse stijl, die we
volop kunnen bewonderen. Het bekendste bouwwerk is de Euphrasius basiliek. Deze
basiliek is in de zesde eeuw na Christus gebouwd en is vernoemd naar de Byzantijnse
bisschop Euphrasius. In 1997 is dit bouwwerk door UNESCO op de Werelderfgoed Lijst
geplaatst. Hiermee wordt de historische waarde van het gebouw onderstreept. Na onze
lunch begeven we ons naar de middeleeuwse nederzetting Beram.
Net buiten de plaats staat de 15de-eeuwse, gotische kerk Sveta-Marija na Skriljinah. Vraag
in het dorp beslist naar de sleutel, want van binnen heeft de kerk een groot deel van haar
talrijke bijzondere fresco's uit 1474 behouden. Ze behoren tot de mooiste in geheel Istrië.
De schilderingen tonen scènes uit het leven van Maria en haar zoon en beelden ook andere
bijbelverhalen uit. Opmerkelijk is het prachtige, kleurrijke dodendansfresco op de
westelijke muur, dat gelijkenissen vertoont met het beroemde fresco in de kerk in het
Sloveense Hrastovlje. Terug naar Porec voor ons avondmaal en overnachting.
Dag 3

Porec – Limski Kanaal – Rovinj - Porec
Na het ontbijt trekken we naar het Limski Kanal of Lim
fjord, een apart geografisch kenmerk en vroeger de
grens tussen Dalmatië en Italia. De vallei is 35 kilometer
lang en herbergt de rivier Pazinčica. Deze mondt uit in de
Limbaai en eindigt in de Adriatische zee. Met haar 10
kilometer lang estuarium is dit een prachtig stukje natuur
en ideaal voor het kweken van oesters en mosselen. De
oevers van de baai zijn weelderig begroeid met een
grote diversiteit aan planten. We starten met de boot vanuit Porec en genieten onderweg
van een lekkere Fish Picnic. In de namiddag varen we naar Rovinj. Deze schitterende stad is
een populair toeristenoord en gekenmerkt door de Romeinen en de Venetianen. We
maken een wandeling door de stad en brengen een bezoek aan de Sint-Eufemiakerk met
een kerktoren die verdacht veel lijkt op de toren van het San Marcoplein. Ook de Balbipoort staat op het programma, de mooiste van de overgebleven stadspoorten. Het oude

stadscentrum is beslist het interessantste gedeelte van de stad. Smalle straatjes,
scheefstaande huisjes, balkonnetjes, prachtige ramen, terrassen en portalen. We
ontdekken een enorme rijkdom aan verschillende architectonische stijlen. We wandelen
nog door park Zlatnirt met vele uitheemse bomen en planten en eeuwenoude
vijgenbomen. Na dit bezoek varen we terug naar Porec. We genieten van ons avondmaal
en overnachting.
Dag 4
Porec – Motovun – Groznjan – Porec
Na het ontbijt verkennen we het binnenland van Istrië.
We rijden we naar Motovun, een authentiek bewaard
middeleeuws vestingsstadje. We laten onze bus achter
en wandelen door de grote stadspoort Motovun
binnen. We wandelen over pleintjes met fonteinen en
door stadspoorten. We gaan ook even binnen in de
Stefanuskerk. We nemen onze lunch in een typisch
restaurant. Daarna rijden we doorheen het prachtig
landschap naar Groznjan, een kunstenaarsdorp. In het
ganse dorp hangt een joyeuze sfeer tussen de kleine beschaduwde pleintjes en in de
hobbelige middeleeuwse straatjes. Terugkeer naar Porec voor ons avondmaal en
overnachting.
Dag 5

Porec – Pula – Charleroi - Antwerpen
Na
het
ontbijt
verlaten we Porec en
rijden naar Pula. In
deze stad keren we
terug
naar
de
Romeinse tijd. We
bezoeken de tempel
van Augustus waar
we een mooie collectie Romeinse beeldhouwkunst
bekijken en genieten van het zicht op het amfitheater. Hier kregen de mensen brood en
spelen, nu zijn er concerten en voorstelling van opera’s en films. We wandelen verder door
de stad naar de Dom met mooie vloermozaïeken, de Mariakapel met wandschilderingen en
het Kloostercomplex St.-Franciscus. Tussendoor wandelen we door de Herculespoort, de
Tweelingpoort en de Gouden poort. Op de top van de centrale heuvel staat een stervormig
kasteel, het Histrian fort, met 4 bastions. We eindigen onze wandeling op het Forum dat
nog altijd de rol heeft van administratief en juridisch centrum. Oude overblijfselen van het
Forum zijn gevonden tijdens de bouw van nieuwe gebouwen. Nu zijn ze gerestaureerd en
worden ze tentoongesteld. We genieten van onze lunch. Daarna rijden we naar de
luchthaven van Pula voor onze terugvlucht naar Charleroi. Bij aankomst, transfer naar
Antwerpen

Hotel Valamar Riviera ****
www.valamar.com/en/hotels-porec/valamar-riviera-hotel
Ligging
Dit hotel, nieuw geopend in 2010, is een stijlvol en luxueus hotel gelegen langs de kade in
het oude centrum.
Faciliteiten
Restaurant, ontbijtbuffet, verschillende bars, lobby, fitness, draadloos internet,
Kamers
De hondertal moderne kamers zo ingericht dat ze de een echt zeegevoel weergeven. Alle
kames beschikken over airconditioning, LCD TV, mini-bar, telefoon, badkamer met douche
of bad, haardroger, safe, koffie- en theezetfaciliteiten, draadloos internet.

Prijs per persoon
€ 995,00 indien 25 betalende deelnemers
€ 985,00 indien 30 betalende deelnemers
€ 975,00 indien 35 betalende deelnemers
€ 970,00 indien 40 betalende deelnemers
Toeslag single € 280,00 per persoon
Deze prijs omvat
o Heenvlucht Brussel – Ljubljana met Adria Air
o Terugvlucht Pula - Charleroi met Ryanair met priority ticket
o Transfer vanuit Antwerpen – Zaventem & Charleroi - Antwerpen
o Bagagetoeslag van 15 kg bij Ryanair inbegrepen
o Luxe touringcar gedurende het volledig verblijf
o Nederlandstalige lokale begeleiding gedurende het volledige verblijf
o 4 overnachtingen in hotel Valamar**** op basis van half pension te Porec
o 5 Middagmalen (2 gangen + 1 consumptie)
o 4 Avondmalen met inbegrip van water en wijn ( 75.00 cl per 3 personen)
o Audioguidesysteem
o Uitstappen en ingangstickets zoals vermeld in programma
o Btw, baantaksen en garantiefonds
Vluchturen onder voorbehoud:
15/09 Brussel – Ljubljana
19/09 Pula - Charleroi

10h05 – 11h45
19h40 – 21h25

Deze prijs omvat niet
o Persoonlijke uitgaven
o Vrijblijvende fooien voor gids en chauffeur
o Annulatie & bijstandsverzekering : € 49,75 p.p.

