SLOVENIAN CURVES

GREAT ROADS
GREAT PEOPLE
GREAT FUN

Zondag 14 - zaterdag 20 augustus 2022
5 rijdagen - 6 nachten
De ontdekking van West-Slovenië …
De Roadworx "Slovenian Curves" is een ontdekkingstocht door het
westen van Slovenië, land van meren, bossen, bergen, weilanden,
grotten, kastelen, hooirekken, culinair vernuft en een miljoen bochten
voor de rallyliefhebber …

WWW.ROADWORX.BE

INFORMATIEBROCHURE

Slovenië heeft 38.906 km wegen waarvan wij er op deze "Slovenian
Curves" de mooiste hebben uitgekozen in het westelijk gedeelte van
het land. Ons roadbook voorziet u van 5 indrukwekkende ritten en een
digitaal gegidste wandeling door de hoofdstad Ljubljana die blijvende
indrukken zullen nalaten.

Hoofdkenmerken
★

Toeristische rally voor classic cars en GT’s in 5 etappes
(geen snelheids- of regularitywedstrijd).

★

5 hotelarrangementen telkens met uitgebreid ontbijtbuffet en
3-gangendiner voor 2 personen.

★

Professioneel roadbook met rallyprogramma, aanbevolen route
van ca. 1.000 km in “bemeterde bol-pijl” met aanduiding van
interessante stops, visits, viewpoints, leuke koffie- en lunchspots,
etc.

★

Digitale kaarten van alle etappes in de vorm van GPXbestanden die u kan lezen op smartphone of tablet, steeds
handig voor de navigator of de piloot alleen.

★

Enkel verharde of goed berijdbare wegen (snelwegen zijn uit
den boze).

★

Meereizende technische interventieservice voorzien door
Roadworx Technix om u te helpen bij bij pech onderweg.

★

Georganiseerd groepstransport van de wagens (Kontich Kranj - Kontich) in optie.

★

VAB-bijstandspolis in optie (repatriëring van de wagen +
personenbijstand).

★

Maximaal 15 wagens (30 personen) - minimaal 10 wagens (20
personen).

★

Volledig CO2-neutraal : door tussenkomst
van Green Classic Heritage plant Roadworx
Rallies 40 bomen voor elke wagen die aan
deze rally deelneemt !

Hotels
Wij selecteerden voor u volgende sfeervolle klassehotels :

Elegans Hotel Brdo in Kranj (5 nachten)
Hotel Jama Postojna in Postojna (1 nacht)
Elegans Hotel Brdo in Kranj ligt zo'n 30 km ten noorden van de hoofdstad Ljubljana en
vlakbij Ljubljana Airport en doet dienst als centrale hub voor onze rally. Van hieruit
vertrekken 3 daglussen en een "overnight trip" naar Postojna.

Hotel Jama Postojna ontvangt ons dus ook één nacht in het kader van een absoluut aan
te raden bezoek aan de plaatselijke grotten.
In beide hotels voorzien wij voor u gratis parking, een luxe dubbele of twin kamer, bubblesbar à volonté aan de Roadworxvlag bij aankomst van elke etappe, gevolgd door een 3gangendiner (exclusief dranken) en een uitgebreid ontbijtbuffet voor vertrek ’s
anderendaags.

Programma en timing
Zondag 14/08/22 : samenkomst in Elegans Hotel Brdo
Zondag wacht het Roadworxteam u vanaf 14:00 uur al op in het Elegans Hotel Brdo in
Kranj. Dit nagelnieuw hotel is genoemd naar de “elegans”, een libellesoort die voorkomt in
het naburige Park Brdo. In dit park, waarvan de toegang gratis is voor hotelgasten, vindt u
het renaissancekasteel Grad Brdo met jachtgronden, een 9-hole golf course en eindeloze
kuierweggetjes tussen rustgevende waterpartijen.

Geniet alvast van onze welcome drink en een eerste 3-gangendiner in het restaurant of op
het gezellige terras van het hotel later op de avond.

Maandag 15/08/22 : Bled en Bohinj

Na het ontbijtbuffet op maandagochtend
vlaggen we de rally in met een trip naar het
meer van Bled (Blejsko Jezero). Dit moet
een van de meest romantische plekken in
Europa zijn, altijd sprookjesachtig en
dromerig. Geniet van het uitzicht op de
Maria Hemelvaartskerk op het eilandje
midden in het meer ... een Disney scène tot
leven gewekt.

Op weg ernaartoe stoppen we eerst nog even
bij het middel-eeuwse Kasteel Bled (Blejski
Grad) bovenop een rotsformatie met prachtig
uitzicht op de omgeving.
Op de afboording van het meer kom je ook
Villa Bled tegen, waar Tito en Castro u
voorgingen, met z'n vermaarde Belvédère
Paviljoen dat dienst doet als koffie- en
theehuis en trekpleister is voor liefhebbers
van overheerlijke patisserie, waaronder de
Blejska Kremšnita.

Verder dan naar het meer van Bohinj
(Bohinjsko Jezero), met z'n kristalhelder water
het grootste en diepste meer van Slovenië,
omgeven door de Julische Alpen en zo mooi
dat je het gezien moet hebben om te geloven.
Vanuit Bohinj maken we een retourtrip naar de
Savica waterval (Slap Savica) ... de 500
treden en 30 minuten wandeltijd moet je er
wel even voor over hebben.

Dinsdag 16/08/22 : de Solčava route en Velika Planina
Dinsdag staat in het teken van zuiver rijplezier door de noordelijk gelegen Jezerkovallei, een
stukje ongerept Oostenrijks woud en de panoramische Solčava route.

Hoogtepunt van de dag (letterlijk) is Velika
Planina ("groot weiland") dat zijn naam niet
gestolen heeft : een kabelbaan brengt je tot
op ca. 1.700 meter naar een oase van rust in
weelderige alpengroene weilanden met kleine
herdersdorpjes en de zo typische hutjes. De
kabelrit alleen is al de moeite waard maar ook
een frisse wandeling kan hier enorm deugd
doen ...
Op de terugweg naar het hotel passeren we
nog in Kamnik, een middeleeuwse parel, en
genieten we nog van "afternoon coffee" in
Kasteel Strmol.

Woensdag 17/08/22 : de grotten van Postojna
Woensdag laten we Brdo even achter ons voor een meer zuidelijk avontuur : we zetten
immers koers naar Postojna.

Een kleine zijsprong brengt ons eerst nog
even langs Kasteel Predjama (Predjamski
Grad), waarschijnlijk een van de meest
indrukwekkend gelegen kastelen ter
wereld : het ondoordringbare fort is
gebouwd in de opening van een grot in het
midden van een torenhoge klif.

Dan verder naar een absoluut orgelpunt : de grotten van Postojna. Deze "Postojna Jama"
zijn een adembenemend en intrigerend grottenstelsel waar 35 miljoen bezoekers u
voorgingen sinds 1815. Het systeem telt ca. 20 km aan tunnels, doorgangen, galerijen en
grotten tot op een diepte van 115 meter, uitgesleten door de Pivka rivier. "All aboard" het
treintje om een groot gedeelte van de grotten te verkennen ... ontdek zo de "Grote Berg",
de "Russische Doorgang" en de "Danszaal" (misschien zelfs met orkest) en maak kennis
met de "Briljant", een 50.000 jaar oude en 5 meter hoge stalagmiet. Woorden alleen doen
de Postojna Jama onvoldoende eer aan, mis dus zeker niet deze opportuniteit om ze zelf te
doorgronden.
Deze grotten zijn ook het habitat voor de olm, een "voorhistorische vis met pootjes" (ook
"baby dragon" genoemd), een zeldzaam en uiterst vreemd wezen van ca. 30 cm lang.
Warme kledij is aanbevolen. De temperatuur bedraagt een constante 8 à 10 graden C°.
Op de Postojnasite zelf overnachten we in Hotel Jama, met dito 3-gangendiner.

Donderdag 18/08/22 : stadswandeling in Ljubljana
Na het ontbijt in Hotel Jama zetten we de
dag in met een ommetje naar de "Lipica
Stud Farm" waar de wereldberoemde
Lippizaner paarden volgens een 400 jaar
oude Habsburgse traditie gefokt worden.
Door het platteland karren we dan verder
om haast geruisloos Ljubljana binnen te
rijden. Dit mag dan wel de hoofdstad van
Slovenië zijn, voor velen blijft het
onbekend terrein. We verzekeren u
nochtans dat u er zich na ons bezoek al
gauw geheel thuis zal voelen.
De beste manier om de ziel van Ljubljana op te snuiven is door te slenteren langs de
Ljubljanica, de rivier die de stad doorklieft, en door zelf uw weg te zoeken door de straten
en over de talrijke pleintjes. Aan de hand van onze digitaal gegidste stadswandeling
hopen wij dat u niet later dan al in de vooravond verknocht is aan deze stad op
mensenmaat.

Onze wandeling brengt u al minstens
langs het Kasteel van Ljubljana (Ljubljana
Grad) op de heuvel waarrond later de stad
vorm kreeg, te bereiken met een funicular
à la Montmatre, de 3 naast elkaar gelegen
wandelbruggen die de Ljubljanica
overspannen en het Tivoli park even
buiten het centrum ... maar er is nog
zoveel meer !

Tijdens deze stadswandeling natuurlijk geen gebrek aan terrasjes, bistro's, restaurants en
veel ... kunst op straat !
Na een korte terugrit naar het Elegans Hotel schuift u dan 's avonds terug aan voor het
diner.

Vrijdag 19/08/22 : Triglav Nationaal Park (the best for last)
De slotdag is werkelijk een apotheose, zowel voor de "petrolhead" als voor de
natuurliefhebber.
Via een noordelijke boog door Oostenrijk en een stukje Italië langs het meer van Predil
rijden we naar het Triglav Nationaal Park (Triglavski Narodni Park) in de Julische Alpen.
Het is vernoemd naar de berg Triglav (2.864 m), meteen ook het hoogste punt van Slovenië.
Hierin kan je je eigenlijk een week lang ophouden zonder je een minuut te vervelen.
Vandaag dus een kennismaking met alvast enkele
hoogtepunten.
De Mangartska Cesta
(weg naar Mangart) : je
hebt er waarschijnlijk nog
nooit van gehoord maar de
mooiste wegen op aarde
ontdek je “by accident” ...
op een rally bijvoorbeeld.
Dit is de hoogst gelegen
weg in Slovenië langs de
grens met Italië naar een
hoogte van 2.055 m met
zicht op de Mangart

bergtop (2.679 m). Linksaf aan de Predil viaduct en
dan de pijlen volgen voor “Mangrt” volgens de lokale
spelling. Het steilste stuk op deze doodlopende weg
met ringeinde naar "Mangart Saddle" heeft een
stijgingspercentage van 22%. Voorbij het tolhuisje
(uw kleine bijdrage zorgt voor het onderhoud van de
weg) wordt het pas echt spectaculair.
Later op de dag doen we de Vršič pas aan (1.611
m) : de spectaculairste en hoogste bergpas in
Slovenië loopt doorheen het hart van de Julische
Alpen, deels langs de smaragdgroene en turquoise
Soča rivier, telt 50 haarspeldbochten over een lengte
van 45 km en verbindt Bovec met Kranjska Gora.
Breng onderweg een bezoek aan de RussischOrthodoxe Kapel (Ruska Kapelica), in 1916
gebouwd door Russische krijgsgevangenen als
nagedachtenis aan hun 300 lotgenoten die hier het
leven lieten bij een aardverschuiving tijdens de aanleg
van de Vršič weg.
We sluiten de rally af met een laatste 4-gangen "closing dinner" op vrijdagavond en een
rijkelijk ontbijt op zaterdagmorgen in Elegans Hotel Brdo ...

Prijs basispakket
Deze prijs omvat :

EUR
2.950
per
wagen

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

welcome drink op zondagavond voor elke deelnemer
5 overnachtingen in een deluxe dubbele of twin kamer
5 x uitgebreid ontbijt voor 2 personen in de hotels
4 x 3-gangendiner voor 2 personen
1 x "closing dinner" (4 gangen) voor 2 personen
bubbles-bar bij aankomst van elke etappe
professioneel roadbook met ca. 1.000 km “bolleke-pijl”
digitale kaarten van de aanbevolen route via GPX-bestand
digitale stadswandeling in Ljubljana
voorbehouden beveiligde parking aan de hotels
rallyplaat
rallybag met “goodies”
meereizende technische assistentieservice verzorgd door
Roadworx Technix
kostprijs van de CO2-neutralisatie door aanplanting van 40 bomen
B.T.W.

Niet inbegrepen :
★
★
★

lunches
aperitief en dranken tijdens de diners behoudens eventuele
standaard drankenarrangementen aangeboden door de hotels
(huiswijnen, waters, frisdranken, koffie)
kost van het georganiseerd groepstransport

Prijs opties (inclusief B.T.W.)
EUR 900 per wagen
EUR 30 per wagen
EUR 30 per persoon
EUR 2.600 per wagen

5 overnachtingen o.b.v. 2 enkele kamers

VAB autorepatriëringsverzekering

VAB personenbijstandsverzekering

Gesloten autotransport Kontich - Kranj - Kontich (+ allrisks verzekeringspremie van max. EUR 200 voor een
verzekerde waarde van EUR 100.000)

Inschrijven
Graag on-line inschrijven op :

www.roadworx.be > Geplande events > Slovenian Curves
Gelieve bij inschrijving een voorschot van EUR 1.000 te voldoen op rekeningnummer BE86
0018 5224 9150 op naam van Roadworx Rallies B.V., Frans Birontlaan 8, 2600 Berchem.
Uw inschrijving is pas definitief na storting van het voorschot.
Gelieve het saldo, hetzij nog EUR 1.950 + opties te voldoen tegen uiterlijk 12/07/22.
Roadworx Rallies B.V. zal u facturen uitreiken voor voorschot en saldo.
De inschrijvingsperiode sluit op 30/06/22 of eerder indien het maximum aantal deelnemers
(15 wagens) bereikt is. In dit laatste geval zal gewerkt worden met een chronologische
wachtlijst.
Geruime tijd voor aanvang ontvangt u nog een programma met het gedetailleerd dagelijks
verloop van de rally.
Deze rally draagt de kenmerken van een pakketreis en valt onder de toepassing van de Wet
op de pakketreizen en de dekking van het Garantiefonds Reizen.
Op basis van uw on-line inschrijving zullen wij u een pakketreisovereenkomst met bijlagen
overmaken. Betaling van onze voorschotfactuur heeft op zich de draagwijdte van een
akkoord over deze pakketreisovereenkomst met bijlagen.
Roadworx Rallies B.V. is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen
onder lidnummer 9148.

Overige inlichtingen
We verwijzen naar de betreffende pagina op onze website waar u volgende documenten
kan downloaden in het kader van de wetgeving op de organisatie van pakketreizen :
★
★
★

Standaardinformatieformulier
Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen
Bijzondere Voorwaarden voor deze “Slovenian Curves”

Hopelijk kan u er bij zijn !

