
is een nieuwe manier van fietsen in Slovenie en in Europa. 

Slovenie is een ideale bestemming voor fietsers. Het 

heeft een uniek natuurlijk en cultureel erfgoed, een groot 

aantal natuurlijke bezienswaardigheden, een schitterend 

en afwisselend landschap met een groot netwerk van 

wegen en paden met geen of weinig verkeer. Dit alles 

kunt u bekijken met de camper en onder 

leiding van een gids, een groot deel 

van de route zult u echter 

met de f iets  

afleggen. 

Bij het 

ond

erzoeke

n  v a n  

Slovenie en haar 

schoonheid zult u zich 

volkomen  Ons doel is, dat u in een week 

per fiets veel van de verschillende en meest 

schilderachtige delen van Slovenie kunt bezoeken. Het 

landschap kunt u zelf uitzoeken of wij zoeken het voor u 

uit. Alles wat u nodig heeft is uw bagage, fietsuitrusting 

en veel veel plezier in het fietsen. Voor al het andere 

zorgen wij. Het fietsen is geschikt voor elk niveau van 

fietsers en voor elk niveau van lichamelijke conditie. 

MOBILE ADVENTURES
BIKING

INDIVIDUELE 
BIKING 
REIZEN 
MET 
CAMPER

 DE PRIJS OMVAT :

In de prijs is niet begrepen:

- zeven overnachtingen met ontbijt en diner,

- 6 fietstochten van een hele dag onder leiding van een 
gids,

- een professionele gids met internationaal certificaat,

- Accomodatie in campings en slapen in een camper,

- handdoeken en linnengoed,

- transfer van het vliegveld van Ljubljana, Triest of 
Klagenfurt. 

- verzekering

- de reis naar Slovenie

- persoonlijk 

Grootte van de groep : 

Seizoen :

Lengte van Dagen :

De Details van de reis :

Terrein:

Lengte van de afzonderlijke tochten :

 4 - 5 personen (ook kleinere 
groepen op aanvraag)

 mei – october

 8 dagen/7 nachten  

  6 dagen biking  

 onverharde wegen, boswegen en bergpaden

 30 tot 50 km

Prijs : von 749 € per persoon

Meer op : www.mobile-adventures.net


	Page 1

