
WANDELVAKANTIE – SLOWAKIJE – 2018 
De kogel is door de kerk, ook volgend jaar is er mogelijkheid om een prachtige 
wandelvakantie te beleven in één der mooiste streken van het vroegere Oost-Europa en 
zeker de mooiste regio van Slowakije, de Liptov regio. 

TRANSPORT ?   Vliegtuig 

WANNEER ?   Zo. 03 juni 2018 t.e.m. zo. 10 juni - Wolvertem 
    Vr. 15 juni 2018 t.e.m. vr. 22 juni - WC Wervik 
    Zo. 24 juni 2018 t.e.m. zo. 01 juli - Br. Globetrotters  

WIE KAN DEELNEMEN ?   IEDEREEN, zowel NIET RBS - of NIET WSVL leden kunnen meegaan. 

AANTAL DEELNEMERS? Onbeperkt met een minimum van 20. 

UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING: 31.01.2018   tenzij vroeger volzet. 

Wat kan je verwachten?  Een wandelvakantie gecombineerd met bezoek aan typische 
plaatsjes en gebouwen in de regio. De wandelingen gaan door zowel in de Hoge- als de Lage 
Tatra, de Fatra en de heuvels in de omgeving van onze verblijfplaats. Zie programma verder. 

Wat is inbegrepen ?  

- Vlucht heen en terug 
- Alle transfers ter plaatse in een comfortabele bus 
- Begeleiding in het Nederlands 
- Alle inkomgelden en eventuele begeleide bezoeken volgens het programma 
- Alle activiteiten zoals vlottentocht, kabelbaan, folklore-avond 
- 7 nachten halfpension in Sojka resort (ontbijtbuffet, driegangen avondmaal in 

buffetvorm met keuze uit Slovaaks, internationaal of vegetarisch menu. 
- Vrij gebruik van binnenzwembad, wellness, internet 
- Moderne kamers met alle comfort 
- Lunchpakket vanaf dag 2 t.e.m. dag 7, uitgezonderd dag 1 en 4 waar een 2-gangen 

lunch is voorzien in een restaurant. 

Niet inbegrepen : 

Dranken, persoonlijke uitgaven, vrijblijvende fooien voor chauffeur, gids(en) enz., massages 
of andere verzorgingsprocedures, eventuele toeslagen voor brandstof of bagage, reis- en / of 
annuleringsverzekering. 

NETTOPRIJS voor dit pakket, op basis van 20 deelnemers  = 949,00€ bij verblijf met 2 in een 
2- persoonskamer.  Verblijf alleen in een tweepersoonskamer + 105,00€  

Deze prijs kan nog wijzigen, afhankelijk van het aantal deelnemers, hoe meer deelnemers 
hoe goedkoper. 

 



PROGRAMMA: 

Dag 1 : Vlucht Zaventem – Wenen = OCHTENDVLUCHT. Kort bezoek aan Bratislava, transfert 
naar Sojka resort – Welkomstdrink – toewijzing kamers – avondmaal – overnachting. 

Dag 2 : Na het ontbijt vertrek vanuit het hotel naar de voet van de Lage Tatra, met als 
eindpunt een naburig dorp en terug naar ons resort – avondmaal – overnachting 

Dag 3 : Ontbijtbuffet en per autocar naar Ruzomberok. Wandeling in de Fatra, naar een door 
Unesco beschermd bergdorpje – pick-nick en via volkstuintjes terug naar beginpunt. Terug 
naar ons resort – avondmaal – overnachting. 

Dag 4 : Ontbijtbuffet. Gevarieerde uitstap dag. Vlottentocht op de Orava-rivier. Bezoek aan 
de gelijknamige burcht. Na de lunch naar het openlucht museum van Zuberec waar we 
tweehonderd jaar terug keren in de tijd in een mooi en natuurlijk kader. Terug naar Sojka – 
avondmaal – overnachting. 

Dag 5 : Ontbijtbuffet. Vervoer naar Prosiek, ons vertrekpunt voor de “Canyon wandeling” 
Vandaag wandelen we door 3 verschillende landschappen, een canyon, een bergweide en 
via een beukenbos naar ons eindpunt. Terug naar ons resort – avondmaal en overnachting. 

Dag 6 : Ontbijtbuffet. Transport met onze vertrouwde autocar naar de kabelbaan die ons 
naar de toppen van de Lage Tatrabergen brengt. Terug naar Sojka voor een typische folklore 
avond met maaltijd, lokale muziek en zang; Overnachting 

Dag 7 : Ontbijtbuffet . Vervoer richting Hoge Tatra gebergte, waar we van aan het 
gletsjermeer Strbske Pleso naar het hoger gelegen bergmeer van Popradske Pleso en terug 
wandelen via een “symbolisch kerkhof”. Terug naar ons resort – avondmaal – Overnachting 

Dag 8 : Ontbijtbuffet . Terugreis. Na een aangename kennismaking met deze onbekende 
bestemming verlaten we Slowakije en gaat het terug huiswaarts. Terugvlucht. 

De dagen kunnen gewisseld worden ingevolge onvoorziene omstandigheden en de 
weersgesteldheid. 

Deze reis wordt verzorgd in samenwerking met CTT Travel – Dottenijs 
Lic: A6259 en Sojka resort – Malatiny – Slowakije. 

VOOR MEER INLICHTINGEN: 

HAEGEMAN Johan  

Penningmeester / PR RBS VZW – 5178 

Johan.haegeman@telenet.be 

Telefoon: 050/81.21.08       Mobile: 0497/87.62.21 

 


