
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Wellness en natuur in Slovenië
Verblijf in wellness resort nabij Ljubljana en
bezoek aan het beroemdste wijngebied van
het land

Reis mee met Spauwen Travel naar het nog weinig bekende,
prachtig Slovenië en verheug u op veelbewogen dagen in een
geweldig 4-sterren wellneshotel in de bergen.
Ontdek de groene hoofdstad, een prachtige kloosterapotheek en het
werkelijk hemelse Jeruzalem in het beroemdste wijngebied van
Slovenië in Sloveens Stiermarken. 

Na uw excursies wacht op u uw heerlijk ontspannende
accommodatie in het Rimske Terme resort. Dagelijks heeft u toegang
tot de- over 450 vierkante meter verspreide- thermaal zwembaden
(binnen en buiten) en zelfs één keer toegang tot de saunawereld, zijn
inbegrepen. Voor de actievelingen nodigt de omgeving van het hotel
uit tot het maken van mooie wandelingen. 

Kortom een aanrader voor een paar dagen heerlijk ontspannen en
genieten! Natuurlijk reist onze reisbegeleider de gehele reis met u
mee!

6 dagen vanaf
€ 1.325,- p.p.

Vertrekdata
12 september 2023 €1325

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven van Charleroi en v.v.

Vlucht met Ryanair van Charleroi
naar Zagreb en v.v. (incl.
luchthavenbelastingen)

Kleine tas handbagage en 20 kg
ruimbagage
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Boek snel – de eerste 4 eenpersoonskamers zijn zonder
eenpersoonstoeslag!

Dag 1 - Vlieg naar Slovenië

Onze chauffeur haalt u met onze comfortabele touringcar op bij één
van onze Limburgse opstapplaatsen. Samen met onze ervaren
reisbegeleiding vliegt u van de luchthaven van Charleroi naar Zagreb
(onder voorbehoud van wijzigingen). In Zagreb staat een lokale
touringcar klaar om u naar Slovenië, naar het 4-sterren Wellnessresort
Rimske Terme, te brengen. In dit luxe resort, te midden van een
weelderig bos, kunt u de komende dagen ontspannen genieten. U
kunt de rest van de dag naar eigen wens besteden en direct gebruik
maken van de voorzieningen van het resort. Laat u in de watten
leggen in de wellnessruimte, geniet van de zon op het terras of neem
een duik in het binnen- of buitenzwembad. ‘s Avonds geniet u in het
hotel van een rijk gevuld buffet.

Dag 2 - Ontdek de hoofdstad Ljubljana

Vandaag stapt u na een uitgebreid ontbijtbuffet in de lokale
touringcar. Samen met een lokale gids rijden we 1,5 uur naar
Ljubljana, een van de kleinste en charmantste hoofdsteden van
Europa met prachtige barokke en art nouveau gebouwen. Tijdens een
stadstour beleeft u het kleurrijke marktplein met zijn kenmerkende
colonnades, de beroemde Drakenbrug en het romantische riviertje
Ljubljanica. Het middeleeuwse kasteel van Ljubljana troont boven het
oude stadscentrum, dat gemakkelijk te bereiken is met een
kabelbaan (optioneel/ ter plaatse te betalen, ca. € 5,00 per persoon).
Daarna heeftt u vrije tijd voor een wandeling door de pittoreske oude
binnenstad of een pauze in een van de vele kleine cafés langs de
rivier. ‘s Avonds geniet u van het diner in het hotel.

Dag 3 - Ptuj en de wijnroute van Jeruzalem

Na een ontspannen ontbijt stapt u in de touringcar naar Sloveens
Stiermarken samen met een lokale gids. Eerste stop is de oudste stad
van Slovenië, Ptuj – prachtig gelegen te midden van wijngaarden aan
de rivier Drava. Ontdek de beschermde oude stad met zijn smalle
straatjes en het op een heuvel troonde kasteel en geniet van de
middeleeuwse flair. Daarna bezoeken we een traditionele
pompoenpit-oliemolen en natuurlijk proeven we ook van de heerlijke
pompoenpitolie. De reis gaat verder naar Jeruzalem. Het is gewoon
het Sloveense Jeruzalem, maar de hemel kan niet ver zijn van dit
eeuwenoude wijngebied in prachtige heuvellandschappen. U kunt nu
de Sloveense topwijnen proeven in een traditioneel wijngaardhuis en
uzelf overtuigen van de uitstekende kwaliteit. Na de excursie geniet u
in het hotel van een uitgebreid buffet.

Vervoer van de luchthaven naar het
hotel en v.v

Vervoer ter plaatse per comfortabele
touringcar

Audiosysteem (oortjes)

Verblijf in 4-sterrenhotel Zdraviliski
Dvor in Wellnessresort Rimske Terme
incl. ontbijtbuffet

5 diners in het hotel (buffet)

Welkomstdrankje

5 toegangen tot thermale
zwembaden

Badjas op de kamer

1x toegang tot saunawereld

Een dagexcursie naar Ljubljana
onder leiding van een lokale gids

Een dagexcursie naar Ptuij en
wijnroute Jeruzalem onder leiding
van een lokale gids

Een bezoek aan een
pompoenpittenmolen met proeverij

Een wijnproeverij in een traditioneel
wijnhuis inclusief brood en kaas

Een halve dagexcursie naar Olimje
onder leiding van een lokale gids

Bezoek kloosterapotheek in Olimje

Bezoek van chocolaterie in Olimje
incl. chocoladeproefje

Toeristenbelasting

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entrees

Eventuele (reis)verzekeringen

Eventuele fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
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Dag 4 - Geniet van een vrije dag

Vandaag mag u helemaal zelf bepalen wat u gaat doen. Geniet van de
spa, sauna en de zwembaden, drink een drankje, bijvoorbeeld de
authentieke Romeinse wijn Malzum in de Princess Victoria Café of
lees een boek. U kunt natuurlijk ook het hotel verlaten en een
uitstapje in de omgeving maken. Maak een wandeling door het
prachtige park van uw resort. Wilt u liever verder weg? Vraag uw
reisbegeleiding naar tips. Aan het eind van de dag kunt u
aanschuiven voor weer een culinaire verwennerij in het restaurant.

Dag 5 - Het mooiste dorp van Slovenië, Olimje

Na het ontbijt rijden we met de lokale touringcar en gids naar het
idyllische dorpje Olimje, 1 uur ten oosten gelegen. In Olimje wacht op
ons zijn indrukwekkende renaissancekasteel. Tegenwoordig wonen
hier de Minorietenmonniken en hun kloosterapotheek met prachtige
schilderingen is een van de oudste van Europa. U bezoekt de
beroemde apotheek, de kruidentuin en de voortreffelijke
pralinefabriek. Natuurlijk nodigt onze reisleiding u uit om de heerlijke
zoetigheden te proeven. Tegen de middag zijn we terug in het resort
en de late middag is ter vrije besteding. Ontspan nog eens in de
heerlijke thermale baden van uw hotel of maak een wandeling door
het bos. Uw reisleiding helpt u graag als u inspiratie nodig heeft voor
de invulling van uw vrije middag. ‘s Avonds kunt u natuurlijk weer
heerlijk dineren in het hotel.

Dag 6 - Terugreis naar Limburg

Vandaag stapt u na het ontbijt in de touringcar voor de transfer naar
de luchthaven van Zagreb en vliegt u terug naar Charleroi. Hier staat
onze comfortabele touringcar u op te wachten. Onze chauffeur zet u
af op een van onze Limburgse uitstapplaatsen naar keuze.

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.

Hotelinformatie

4-sterrenhotel Zdraviliski Dvor in Wellnessresort
Rimske Terme

Het wellnessresort Rimske Terme, ca. 80 km ten oosten van Ljubilana,
bestaat uit 3 hotelcomplexen. We verblijven in het 4-sterrenhotel
Zdraviliski Dvor. Het historisch resort is prachtig gelegen op een berg
met een fantastisch uitzicht over de Savinja vallei. De smaakvolle en

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon
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comfortabele kamers zijn voorzien van bad of douche/toilet, flatscreen
tv, airconditioning, telefoon, minibar, kluisje en gratis wifi. Geniet van
de Sloveense en internationale keuken in restaurant Kaiser Ferdinand
en ontspan in de warme thermale bronnen in de moderne wellness-
en sparuimte. De zwembaden zijn gemodelleerd naar Romeinse
baden, gevuld met geneeskrachtig thermaal water en verspreid over
450 vierkante meter. Er is een panoramisch binnen- en
buitenzwembad, evenals vier binnen- en drie buitenwhirlpools met
waterstoelen en bedden. In het sauna land Varinia wachten
verschillende sauna’s op u en worden diverse saunaprogramma’s
door ervaren saunameesters uitgevoerd.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer 1-4: geen toeslag
Eenpersoonskamer (tweepersoonskamer voor alleengebruik, op
aanvraag ) : € 99,-

Hotel website: https://www.rimske-terme.eu/
Hotel adres: RIMSKE TERME, Toplice, Rimske Toplice, Slovenië

Overige info
Maximum aantal deelnemers: 25
personen

Vluchtdetails en het programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Deze reis is niet geschikt voor
deelnemers die slecht ter been zijn
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