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Verblijf 

Er wordt verbleven in Cottage Suha. Een groepsaccommodatie die geschikt is voor grotere groepen die 
hun vakantie willen doorbrengen in een rustige buurt van het Triglav National Park. Gasten kunnen gebruik 
maken van een moderne en volledig uitgeruste keuken (vaatwasser, keramische kookplaat, koelkast, 
afzuigkap, magnetron...) en ruime eetkamer. De keuken heeft alle benodigde keukengerei, kookgerei en 
accessoires. Naast de modern uitgeruste keukens is er ook een houtkachel en een open haard in de 
woonkamer. Soortgelijke maar kleinere haarden bevinden zich ook in andere delen van het huis. 
Je kan gebruik maken van een wasmachine, 
wasdroger en gratis WiFi. Beddengoed, 2 
handdoeken en slippers zijn bij de prijs 
inbegrepen. Aan het huis grenst een grote 
tuin (800 m²). Er is een grill aanwezig en 3 
houten buitentafels. Naast de tuin is een 
aangelegde parkeerplaats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.pac.si/koca-suha
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Informatie over de omgeving en uit te voeren activiteiten 

Ga je naar Triglav Park dan kom je natuurlijk voor de adembenemende natuur. Van groene valleien tot 
naaldbossen en van kraakheldere rivieren tot grillige bergtoppen. Dat is Triglav. Flora en fauna in 
overvloed in dit gebied. Er is best een kans dat je oog in oog komt te staan met een 
machtige alpensteenbok. Ook lynxen en beren leven in Triglav National Park maar de kans dat je die 
tegenkomt is erg klein. In het park vind je verder een unieke bloemsoort, de Julische Papaver. 
Dankzij de variatie aan natuur in dit gebied is er voor iedere outdoor fanaat een activiteit die bij hem of 
haar past. 
 
Er is geen betere manier om een gebied zoals Triglav te verkennen dan te voet. Zo kom je op de mooiste 
plekjes en kom je echt tot de kern van het park. Er zijn eindeloos veel wandelroutes in Triglav voor elk 
niveau wandelaar. Een bergachtig gebied zoals Triglav leent zich ook uitstekend voor allerlei soorten 
fietssporten. Mooie fietsgebieden in Triglav zijn te vinden rond Tolmin, Bovec, Kranjska Gora en Bohinj. 
Voor de getrainde fietsers is de route van de Vršič Pass naar de Mangart bergpas een perfecte uitdaging. je 
het wat rustiger aan doen dan kan je natuurlijk ook een fietstocht maken door de dalen en valleien 
rondom de bergen. 
 
Een ultieme to do in Triglav National Park is raften of kajakken op de Soca rivier. Laat je meevoeren door 
de sterke stroming van de felblauwe rivier en ontwijk de rotsen. Probeer ook zeker je ogen open te 
houden voor de bekende Soca forel die in het 
water rondzwemt.  
Van canyoning krijg je een nog grotere 
adrenalinekick dan van raften. Hier ervaar je de 
krachten van het water en de natuur pas echt. Glijd 
van natuurlijke glijbanen en spring van rotsen. Met 
kleine groepen krijg je vaak de kans om te gaan 
abseilen van watervallen. 
 
Met bijna 900 vierkante kilometer aan natuur is 
Triglav NP een droom voor buitenmensen. Alles van 
spectaculaire watervallen, grillige bergtoppen tot 
adembenemende kloven is er te vinden. Er zijn 
verschillende plekken in dit park die zeker de 
moeite waard zijn! Bij deze de vijf mooiste plekken 
Triglav National Park: 
 
1. Het meer van Bohinj 
Hoewel Bled bekender is, wordt het meer van Bohinj (Bohinjsko jezero) vaak toch als nog net wat mooier 
ervaren. Een blik op dit spiegelgladde meer tovert gelijk een lach op je gezicht. De bergen rondom het 
meer sluiten je af van de buitenwereld. Hier kom je helemaal tot rust. 
 
2. Soča Vallei 
De Soca rivier is een van de blikvangers in Triglav N P. Een rivier zo helderblauw dat hij is uitgeroepen tot 
een van de mooiste rivieren van Europa. Dat wil je toch met eigen ogen zien? Ga er wandelen, raften, 
kajakken, zwemmen of gewoon genieten van het spectaculaire kleurenpallet. 
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3. Vintgar en Tolmin Kloof 
Deze twee kloven in Triglav Nationaal Park zijn een wonder van Moeder Natuur. Bij deze kloven wandel je 
over houten paden langs een snelstromende rivier tussen rotswanden van tientallen meters hoog. De 
hikes zijn erg relaxt en daardoor ook geschikt voor groepen met een grote diversiteit. 
 
4. Savica waterval 
Houd jij van watervallen? Bezoek dan zeker 
de Savica Slap, de bron van Lake Bohinj. 
Maak vanaf het meer de hike naar deze 78 
meter hoge waterval. De tocht alleen al is 
een feest, onderweg word je beloond met 
verschillende uitzi chtpunten. Eenmaal 
aangekomen bij de waterval kijk je je ogen 
uit naar de kracht waarmee het water naar 
beneden valt in het azuurblauwe water. 
 
5. De top van Triglav 
Heb je alles rondom de iconische berg 
gezien, dan is het een aanrader om een 
trekking te maken naar het hoogste punt van 
Slovenië, de top van Mount Triglav. Voor 
velen is Triglav het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt van hun reis naar Slovenië. Vanaf de top kijk je uit 
over de ontelbare bergtoppen van de Julische Alpen. Eenmaal boven besef je pas hoe groot het park echt 
is. Een on top of the world gevoel!  
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Vervoer 

Voor de heen- en terugreis en tijdens het verblijf wordt gereisd met busjes. 
 

Bijzonderheden 

Gezondheid 

• Voor deze reis moet je een goede gezondheid en conditie hebben in verband met het actieve 
karakter van deze reis. Ook moet je goed tegen warmte kunnen. 

 
Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden 
geldig zijn op de datum dat je vertrekt. 

 

Reissom 

Inclusief: 

• Heen- en terugreis 

• Huur van de accommodatie 

• Het gebruik van de busjes (excl. brandstof excursiekilometers)  
 
Exclusief: 

• Proviand (ca. €100,-) 

• Excursies en excursiekilometers (ca. €125,-) 
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