Verslag voorjaarsreis Slovenië en Kroatië (3 weken)
2 juni tot 3 juni, camping Wertheim/
Bettingen.

De rivier de
Drava naast de
camping.
José werd bijna
meegezogen

Op 2 juni heeft
iedereen zich
verzameld op
camping Wertheim
-Bettingen in
Duitsland, aan de
oever van
de rivier de Main.
Sommigen
waren al eerder
van
huis vertrokken om niet op één dag zo’n lange
rit te maken. We krijgen een veld toegewezen
waarop we bij elkaar kunnen staan. Nadat
iedereen zich heeft geïnstalleerd worden we
verrast met een welkomstdiner op het
(overdekte) buitenterras.
Tarcis zet daar het clublied “Welkom bij de TCC”
in en weldra zingt iedereen het refreintje mee.
Daarna naar bed want
de volgende dag wacht
ons een lange rit naar
Eging am See.
Alle campings liggen
trouwens aan het water,
een rivier, een meer of
zee. Voor onze zwemfanaten is dus goed
gezorgd.

door de stroming.
De vele bomen rondom de camping kleuren de
omgeving groen. De 120 standplaatsen (12A
stroom) zijn verdeeld over een aantal velden
op een totale oppervlakte van 1,8 ha.
Sommige plekken liggen in de schaduw van
bomen, op andere plekken ontbreken die en
kampeer je juist in de zon.
Ptuj ligt midden tussen de wijngebieden
Slovenske gorice en Haloze met witte wijnen.
Het stadscentrum op zich is een en al
monument. Je kunt hier actief zijn met
kanotochten op de rivier de Drava en op het
meer van Ptuj kun je zeilen, waterskiën,
surfen, kitesurfen, zwemmen en vissen.
Ptuj is het middelpunt van de belangrijkste
wijnbouwstreek van het land. De nabijgelegen
dorpjes zijn rijk aan
archeologische
vindplaatsen van onder
andere Illyriërs, Kelten,
Romeinen en Slovenen.
De trekpleister van Ptuj
is ongetwijfeld het
aantrekkelijke Slovenski
Triglav met het oude
stadhuis en de
Georgiuskerk.

3 juni tot 4 juni, camping Bavaria Freizeitland
in Eging am See
Alweer zo´n lange afstand rijden maar we
moeten wel goed doorkachelen om langer van
Slovenië en Kroatië te kunnen gaan genieten.
Verstand op nul en blik op oneindig. Zo komen
wij allemaal ongeschonden aan.

Andere mooie bezienswaardigheden zijn het
kasteel van Ptuj en het dominicanenklooster.
In het kasteel, ook wel het slot genoemd, is
een streekmuseum waar je maskers, oud
meubilair en schilderijen kunt bewonderen.

4 juni tot 7 juni, camping Terme Ptuj in Slovenië
Na een voorlopig laatste lange rit komen we aan
in Ptuj, onze eerste bestemming in Slovenië. We
hebben allemaal vignetten voor de snelwegen in
Oostenrijk op de voorruit van onze auto geplakt.
Zo rijden wij allemaal vlotjes door Oostenrijk.
De oudste stad van Slovenië is Ptuj.
Het ligt op een steenworp afstand van de grens
met Kroatië, in het oosten van Slovenië. Ptuj
grenst aan de rivier de Drava en heeft een
wellness-centrum en een zwembad met
meerdere baden. Pal daarnaast ligt Camping
Terme Ptuj.
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In het Dominicanen-klooster, nu een museum,
kun je archeologisch vondsten bezichtigen.
Genoeg te doen en te zien dus.
Er zijn genoeg terrasjes om je te laven aan het
Sloveense bier (Laško). Fietsen kun je er ook
prima.
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Donderdag 7 juni tot maandag 11 juni, Camp
Slapic in Duga Resa, Kroatië.

Anderen gaan met
de auto of
per trein naar
Zagreb waar ze
o.a. deze
folkloristische
groep zien.

De afstand van Ptuj naar Duga Resa bedraagt
slecht 181 kilometer. Als je binnendoor de
toeristische wijnroute neemt, die de
reisbegeleiding heeft uitgestippeld, is de reis
veel mooier dan over de autosnelweg die langs
Zagreb voert: Vertrek vanuit Ptuj naar het
zuidwesten, richting Ptujska Gora. Van ver kun
je de beroemde pelgrimskerk op de heuvel al
zien liggen. Je rijdt verder langs prachtig
gelegen kuuroorden.
Het gerenommeerde Rogaška Slatina ligt in
een door bossen omgeven dal en onder de
burcht Podčetrtek strekt zich het zwemparadijs
van Olimia uit, het vroegere Atomske Toplice.
De weg voert vervolgens door heuvelachtige
wijngebieden en loopt daarbij even heel dicht
langs de grensrivier Sotla.
Vanaf Brežice (zeker even bezoeken!), een
middeleeuwse stad in de schaduw van een
machtige burcht, volgt de route de schitterende
loop van de rivier Krka. Je komt langs
Kostanjevica, een beschermd cultuurmonument
op een eilandje in de Krka, en het beroemde
cisterciënzerklooster. De weg komt verder
westelijk voorbij het waterslot Otočec en komt
uit in Novo Mesto, de hoofdstad van de
Nederkrain. Van hieruit rijd je naar het zuiden,
richting Metlika (stijgingspercentage van 10 %
tot 15 %!). In Metlika steek je de grens over
naar Kroatië. Dan is het niet zover meer naar
onze camping in Duga Resa/Karlovac.
Vanuit Duga Resa kun je mooie trips maken.

Maandag 11 juni tot zaterdag 16 juni,
camping Adria in Ankaran.
We rijden van Duga Resa in Kroatië naar
Ankaran aan de Sloveense kust. Ton en
Hermine rijden samen met Theo en Lies.
Na 300 meter moet er even worden gestopt
door Ton en Hermine langs de kant van de
weg. Vanwege het hoge gras hebben zij niet
in de gaten dat er een greppel ligt. Knal, daar
hangt het rechter voorwiel in de lucht en staat
de auto geparkeerd tegen een stuk beton.
Door de caravan af te koppelen en dankzij de
4-wielaandrijving van de auto lukt het om de
auto weer op de weg te krijgen. Daarna
kunnen zij de reis door het prachtige gebied
weer voortzetten.
Op diezelfde dag
wordt Hennie 73 jaar.
Bij aankomst op de
camping is de plaats
versierd met ballonnen
en slingers. Er is met
de pet rondgegaan en
op advies van Jeanette
geven wij Hennie 2
flessen plaatselijke
alcoholische
versnaperingen.

De meeste
reisgenoten kiezen
o.a. voor een
excursie met de bus
naar de Plitvice
meren.

Vanuit Ankaran worden diverse excursies
gemaakt. Een groep gaat naar de stoeterij in
Lipica. Daar
worden de
beroemde
Lippizaner
paarden
gefokt die
vooral
bekend zijn
van
de
Spaanse

De Plitvice meren lijken rechtstreeks uit een
sprookje te komen met hun betoverende
watervallen en smaragd-groene meren.

rijschool in Wenen. De paarden worden
zwart of donkerbruin geboren en naarmate ze
ouder worden raken ze wit gekleurd.
Ook worden de beroemde druipsteengrotten
van Postojna bezocht.
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aanrader. Het kasteel is een van beste
plekken om op het meer uit te kijken.
Het is het oudste slot van Slovenië en
gebouwd op een geweldige plek. Je zou
denken dat je met zo’n uitzicht nooit meer
weg zou willen maar in werkelijkheid heeft
het kasteel vele eigenaren gehad en is het
nu al lang van de staat.
Een aantal ruimtes erin is nu ingericht met
historische voorwerpen maar het uitzicht is
toch het mooist.
Natuurlijk wordt er ook gezwommen in het
heldere, warme water van het meer.

We staan op deze camping lang genoeg om
ook de schitterende plaatsjes Izola, Koper, en
Piran te bekijken.
Mocht je vermoeid raken dat is er op de
camping voldoende te doen zoals zwemmen
in zee en in het met zout water gevulde
zwembad
Aafke en Carla
wagen zich
in zee.

Op deze camping hebben wij volgens TCCtraditie pannenkoeken gebakken.
Donderdag 21 juni tot vrijdag 22 juni,
camping Stein in Bad Endorf.
We gaan weer terug naar huis en de eerste
camping van onze terugreis is camping Stein.
De camping wordt gerund door moeder en
dochter: Mathilde en Andrea Stein.
Ook deze camping ligt aan een meer, de
Simssee.

Natuurlijk wordt er ook gefietst maar eigenlijk
is het daarvoor te warm.

Dan maar even uitpuffen op een terrasje aan
zee.
Zaterdag 16 juni tot donderdag 21 juni,
camping Bled.
Dit zijn de laatste dagen van ons verblijf in
Slovenië. De camping ligt aan het meer van
Bled.

Vrijdag 22 juni tot zaterdag 23 juni,
camping Wertheim-Bettingen.
Onze laatste camping kennen we al van onze
heenreis. Hier worden we wederom verrast
met een heerlijk afscheidsdiner. Daar treffen
we ook de TCC-vakantiegangers die naar
Italië zijn geweest. Het terras zit dus mudvol
met TCC-ers. Tot ziens allemaal!
Tijdens het
afscheidsdiner
worden de
reisbegeleiders in
het zonnetje gezet
en krijgen een
verrassingspakket
als dank voor hun
inzet.

De omgeving wordt verkend per fiets of per
auto. Sommigen bezoeken ook het meer van
Bohinjiska, ten westen van Bled en
aantrekkelijke stadjes en dorpjes zoals
Radovljica. Het kasteel van Bled is ook een
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Dit verslag is gemaakt door Tarcis met dank
aan Aafke, Carla, en José.
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