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Portret

Slovenië is een klein land, net de helft van België. Het is zonder veel kleerscheuren uit de herverdeling van het
vroegere Joegoslavië gekomen, dit in tegenstelling tot zijn buren Kroatië en Bosnië-Herzegovina. Op de kleine
oppervlakte vind je veel aantrekkelijks voor de toerist, in de eerste plaats natuur. Er zijn ongerepte
bergketens, talloze rivieren, het Karsgebied met zijn gigantische grotten. De Sloveense kust aan de Adriatische
Zee is slechts 43 kilometer lang en zit tijdens de zomer eivol met zonnekloppers, vooral uit Duitsland,
Nederland en Italië. Achter de kustlijn is het rustiger en ontdek je een handvol interessante stadjes met mooie
historische kernen. Als je van het bruisende stadsleven houdt, dan kun je Slovenië maar beter links laten liggen
want zelfs de hoofdstad Ljubljana heeft weinig van een grootstad en is dat trouwens ook niet. Je komt er
genieten van een rustig terras, van een park, van enkele musea waar het wel ‘prettig toeven is’.
Dus gaan we voor de levendige Adriatische stranden met veel jonge mensen uit alle windstreken en het woeste
bergland met grillige spitsen van de Julische Alpen, waar je eindeloze tochten kan maken.
De munteenheid is de euro.

Infobronnen

Web


www.slovenia.info : Sloveense dienst voor toerisme



www.slovenija-turizem.com: portaalsite in Duits en Sloveens



www.ljubljana.com: informatie over de hoofdstad



www.visitljubljana.si: Informatie over de hoofdstad

Reisgidsen


‘Slovenië’, Reishandboek Elmar



‘Slovenië’, ANWB Extra



‘The Rough Guide to Slovenia’: praktische info en reistips



‘Slovenia’, The Bradt Travel Guide



‘Slovenia’, Lonely Planet: praktische info (o.a. veel logiesmogelijkheden)



‘Slovenië/Istrië’, Dominicus



Slovenië (guido derksen, dominicus)

Kaarten


‘Slovenia’, uitgave van Freytag & Berndt, schaal 1:300.000



GeoCenter Euro Map ‘Dalmatische Kust’



Tourist Road Map, publicatie van de autovereniging AMZS, schaal 1:270.000, verkrijgbaar bij het
Sloveens



Verkeersbureau



Wandelkaarten van de Sloveense Alpenvereniging (Planinska zveza Slovenije)



Uitgeverij Geodetski Zavod Slovenije: gedetailleerde kaarten op schaal 1:50.000



Al deze kaarten vind je makkelijk in de boekhandels ter plaatse, o.a. in ‘bookshop Kod & Kam’,
Miklosiceva cesta 34, Ljubljana., plaatselijk toeristenbureau of boekenshops “ Maldinska Knjiga”

Formaliteiten
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Een kamp in het buitenland betekent natuurlijk ook wat papierwerk.
-

Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID hebben.

-

Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen

-

Zorg er voor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten

-

Europese Ziektverzekeringskaart:

-

Neem van elke minderjarige deelnemer een schriftelijke toestemming mee van de ouders (bij voorkeur

-

Voor Scouts en Gidsen: als je van plan bent om een buitenlandse scoutsassociatie te bezoeken of er te

opgesteld in het Engels, Frans of Spaans).
overnachten, vergeet dan niet het Scouts- en Gidsenpaspoort (of internationale aanbeveling) mee te
nemen. Dit is een bewijs dat je daadwerkelijk bij een wereldbeweging bent aangesloten.
Je kan dit document aanvragen bij de internationale dienst van je scouts en/of gidsen vereniging.

Reisbudget

Sinds de toenadering tot de Europese Gemeenschap is Slovenië niet meer zo goedkoop als pakweg tien jaar
geleden. De Slovenen klagen steen en been over de hoge huurprijzen en de prijsstijgingen van de
voedingsproducten. Maar voor de reiziger is dit land nog altijd een stuk goedkoper dan de buurlanden in het
westen.
In de hoofdstad en in de meeste toeristische plaatsen zoals Bled en Bohinj, alsook langs de kuststrook liggen de
prijzen hoger dan in de rest van het land. Wie in het binnenland kampeert en zelf zijn potje kookt, kan hier
met een zeer bescheiden budget rondkomen. Openbaar vervoer is goedkoop, ook de toegang tot musea en
andere bezienswaardigheden. Met een studentenkaart geniet je overal van serieuze kortingen, op bussen en
treinen, in musea...
Enkele richtprijzen:
Cola op café: 1,87 euro
Eieren (12): 2,08 euro
1 kg aardappelen: 0,87 euro
Bier uit de supermarkt: 0,9 – 1,50 euro

Transport naar Slovenië

Vliegtuig
De lowcostmaatschappij Wizzair vliegt van Brussel (Charleroi) naar Ljubljana.
• www.wizzair.com
• www.adria.si: nationale luchtvaartmaatschappij van Slovenië, controleer de speciale
aanbiedingen.
• www.ryanair.com: traject Charleroi-Venetië (Tréviso). Vervolgens treinen van Venetië via
Trieste (www.trenitalia.com) naar Slovenië. Met de trein is het sneller, comfortabeler en
goedkoper dan per bus. (Kostprijs per persoon : €5,50). Met ryanair vanuit charleroi naar luchthaven Trieste
(Monfalcone)
Bus
www.eurolines.be, voor verschillende opstapplaatsen klik hier.

Trein
Dag- en nachttreinen rijden via Keulen en München naar Ljubljana. Reistijd ca. 15 u. Voor meer info: www.beurope.com/Reizen
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Transport in Slovenië

Bus
In Slovenië zelf geraak je met de bus zelfs tot in het kleinst dorp, maar wegwijs worden in het routenetwerk
duurt wel even. Dat komt door het grote aantal kleine, lokale busmaatschappijen. Houd er rekening mee dat
de meeste plaatselijke bussen niet rijden op zondag en dat intercity-bussen veelal vetrekken aan de
treinstations.
www.alpetour.si : Site van de Sloveense busmaatschappij enkel beschikbaar in … het Sloveens.
Trein
Het Sloveense spoorwegnet is maar 1000 km lang en reizen met de trein is goedkoop. Knooppunt van het net is
het station van Ljubljana. Er zijn trage treinen (potniski) die in ieder stationnetje stoppen en intercity-treinen.
Er zijn goede verbindingen met grote steden in de buurlanden (Budapest, Venetië, Wenen, Belgrado). Op alle
treinen, uitgezonderd de internationale verbindingen, kun je de fiets meenemen (ca. €2 extra). Voor meer
informatie kun je terecht op de website van de Sloveense spoorwegen www.slo-zeleznice.si.
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Logies

Jeugdherbergen
In een jeugdherberg betaal je meestal tussen de 10 en de 25 euro voor een nacht.
www.youth-hostel.si/anglesko/home.asp : Op deze site kan je een overzicht vinden van alle jeugdherbergen
die aangesloten zijn bij de federatie.
Campings
Doorheen het land zijn er vele campings te vinden. Een handig overzicht kan je bekomen in de ‘Camping in
Slovenia’ brochure van de ‘Slovenian tourist board’. Over het algemeen varieren de prijzen van 5 euro tot 20
euro per persoon per nacht. Niet alle campings staan in deze gids. Kamperen bij de boer is ook een
mogelijkheid. Meer ecologische overnachtingsplaatsen vind je op www.eceat.nl.
Wildkamperen is verboden en wordt vrij streng gecontroleerd (vooral in het Trigav nationaal Park).
Scoutingdomeinen


Zveza tabornikov Slovenije: www.scout.si



The Slovene Catholic Girl Guides and Boy Scouts Association (ZSKSS): http://www.skavt.net

In de reisbib van Wegwijzer kun fiches opvragen van verschillende scoutscentra en groepskampeerterreinen. Je
vindt er info over tarieven, contactpersonen, faciliteiten, activiteiten, etc…
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Waar naartoe?

Slovenië is een klein land en als je bijvoorbeeld twee weken tijd hebt, kun je de meeste streken en steden
bezoeken. Daarenboven liggen een aantal zeer interessante plaatsen net over de grens, die je wel graag zult
meepikken. Bijvoorbeeld: Trieste en Udine in Italië, de Kroatische kust ten zuiden Slovenië, Zagreb in Kroatië.
Natuurliefhebbers willen zeker het volgende niet missen: de Logar-vallei en de Savinje Alpen ten noorden van
de hoofdstad. Dit is een uitstekend wandelgebied. In de Soca-vallei kun je niet alleen wandelen maar ook
zwemmen in natuurlijke zwembaden of een dagje met de rivier meestromen in een kajak. Nog meer
watersport kun je beoefenen op het meer van Bohinj dat omringd wordt door machtige bergen. Absolute
topper is het meer van Bled dat in alle toeristische gidsen met drie sterren aangeduid staat. Ook een bezoek
waard zijn de grotten van Skocjan. Het is de grootste ondergrondse canyon van de wereld. Van de natuur is het
nooit ver van de stad. Met de bus kom je makkelijk in de gezellige, oude binnenstad van Ljubljana. Ga zeker
naar Ptuj, de oudste stad van Slovenië, naar het Predjama kasteel en eindig met het allermooiste, het
kuststadje Piran waar je je in Venetië waant!

Actief

Slovenië heeft van alles te bieden op sportief vlak. Je kan er wandelen, fietsen, skiën, kayakken, zielen
(zeilen? Hebben wij geen weet van dat je dat hier kan doen), paardrijden, etc. Hieronder alvast enkele
aanraders…
- Wandelen
Net als Tsjechië is ook Slovenië een uitstekende bestemming voor een wandelvakantie. De wandelsport is er
een traditie en ook de Slovenen zelf houden van stappen. Tijdens het weekend trekken ze er massaal op uit.
Het meest bewandelde gebied, waar je ook de meeste infrastructuur vindt, is de Julische Alpen, tegen de
grens met Oostenrijk en het Triglav Nationaal Park. Het bekendste lange afstandswandelpad is de Sloveense
Alp Trail en loopt van Maribor tot aan de Golf van Trieste! Ook de Europese wandelpaden E6 (350km) en E7
(600km) doorkruisen Slovenië. Meer info over wandeltochten vind je op www.pzs.si.
In de Reisbib van Wegwijzer vind je een aantal interessante wandelgidsen: Sunflower Slovenië, Cicerone
Trekking in Slovenia, Cicerone Julian Alps, de Alp Trail,…
- Fietsen
Omwille van de talrijke, rustige landelijke wegen, het prachtige landschap en niet te vergeten de korte
afstanden is Slovenië een goed fietsland (vraagt wel een degelijke conditie: heuvelachtig land, dus
mountainbike voor getrainde benen!). Op tal van plaatsen kun je fietsen huren. Bij het Sloveens
Verkeersbureau kun je de brochure Slovenia by Bicycle opvragen.
- Kayakken & rafting
Deze watersporten zijn extreem populair in Slovenië en worden overal aangeboden door locale bedrijven. Eén
van de bekendere plaatsen is de Soca rivier die bekend staat als een van de zuiverste rivieren van Europa.

Extra tips

“Slovenen zijn actieve en vriendelijke mensen. Ze willen vooruit! Opvallend is hun grote gastvrijheid.
Als toerist ben je welkom en ze dragen de toeristen een warm hart toe. Ze zijn bekommerd en laten je
mee genieten van alles wat hun land, streek of dorp te bieden heeft.” ( Verslag van een reiziger, ingediend
bij Wegwijzer)
Het is de gewoonte in Slovenië om op restaurant een fooi te geven van 10 % van de rekening.
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Notities

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Buitenlands kamp? Vraag Wegwijzer on tour!
Heb je plannen voor een buitenlands kamp, maar heb je nog vragen? De medewerkers van
Wegwijzer Reisinfo vzw komen naar je toe met een uniek aanbod!
Wegwijzer geeft gratis reisadvies over transport, logement, bestemmingen, fondsenwerving…
Ze komen naar je toe met hun mobiele reisbib en geven begeleiding op maat gedurende de hele
voorbereiding. Ook tijdens je kamp kan je nog bij hen terecht voor advies!
Zo kan je hen het lastige werk laten doen om bv. een lokale busfirma te zoeken in Hongarije, een
goedkope camping in Oostenrijk of een veilige route voor een trektocht door de Franse Pyreneeën.

Ook als je nog geen concrete plannen hebt, zetten ze je op weg naar een geschikte bestemming.
Profiteer ervan en boek hen voor een afspraak via jeugd@wegwijzer.be.
Je kunt ook altijd terecht in hun reisbib in Brugge. Zie www.wegwijzer.be
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