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9 dagen / 8 nachten
halfpension

Afreisdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

03 september 21 € 1035

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 180

Opstapplaatsen: G

Dag 1 • België - Deggendorf
Via de autosnelwegen rijden we door Duitsland naar Deggendorf voor overnachting in een ***hotel.
 
Dag 2 • Deggendorf - Bratislava
We zetten onze weg verder naar Bratislava, de hoofdstad van Slovakije, waar we in de namiddag toekomen. We maken een stadswandeling 
en genieten van ons avondmaal in het bruisende stadscentrum. Overnachting is voorzien in een ***hotel.
 
Dag 3 • Pezinok - Malatíny
We genieten van een vrije voormiddag in Bratislava. In de namiddag rijden we via de burcht van Bratislava naar Pezinok, waar we een lokaal 
keramiekfabriekje bezoeken. Vervolgens rijden we door centraal Slovakije naar Malatiny, waar we logeren bij Belgen in het ****Sojka Resort.
 
Dag 4 * • Pribylina - Liptovsky Mikulas
We starten de dag met een bezoek aan het openluchtmuseum van Pribylina. Nadien naar Liptovsky Mikulas waar we genieten van vrije tijd 
om de stad te bezoeken, te shoppen of een terrasje te doen. Het avondmaal in het hotel wordt opgeluisterd door een vleugje folkloremuziek.
* wettelijk verplichte rustdag van de chauffeur
 
Dag 5 • Dobsina - Betliar - Ochtina
Vandaag bezoeken we de ijsgrotten van Dobsina. Vervolgens staan het kasteel van Betliar en de grotten van Ochtina op het programma. Aan 
de binnenzijde van de grot is het zeldzame aragoniet aanwezig. Dit is echt uniek! Er zijn maar twee of drie andere grotten ter wereld bekend 
waar dit mineraal gevonden is.
 
Dag 6 • Orava - Tvrdosin - Namestovo
We rijden richting de Poolse grens en bezoeken de burcht van Orava. Vervolgens bezoeken we de door Unesco beschermde kerk van 
Tvrdosin. We sluiten de dag af in Namestovo met een mooie boottocht naar het kunsteneiland. 
 
Dag 7 • Tatra - Strbske Pleso - Stary Smokovec
Het kleinste hooggebergte van Europa ligt in Slovakije: de hoge Tatra. Eerst gaan we met een authentiek tandrad uit de communistische 
tijd naar het prachtige gletsjermeer Strbske Pleso. We hebben een prachtig uitzicht. Vervolgens bezoeken we het belle-époquestadje Stary 
Smokovec. We slapen een laatste keer in ons resort in Malatíny.
 
Dag 8 • Malatíny - Deggendorf
We rijden via Bratislava en Wenen naar Deggendorf voor overnachting in een ***hotel.
 
Dag 9 • Deggendorf - België 
Via Duitse autosnelwegen rijden we terug naar België.

SOJKA RESORT****
Ligging: midden van de Liptov-regio, verscholen in de stilte van het dorpje 
Malatíny.
Uitrusting: receptie, restaurant met zonneterras, relaxcenter, bar, gratis wifi, 
mooie moderne kamers met televisie, kluisje, gratis wifi, badkamer met 
douche of bad, toilet, lavabo en haardroger
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangen menu

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 9e dag het ontbijt
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België
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Slovakije

SLOVAKIJE,
VERRASSEND MIDDEN-EUROPA

ConnyR
Notitie
Kaart alleen van Slovakije en de regio's die we bezoeken


