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The Wildflower Festival Slovenien 
 

• Rejsedatoer: Lørdag den 23. maj til søndag den 31. maj 2020 
• Pluspris 8.685 kr.  
• Pris uden abonnement 9.650 kr. 
• Prisen er pr. person i delt dobbeltværelse 
• Enkeltværelsestillæg 1.500 kr. 
• Depositum 3.000 kr. 
• Rejsen er en kombination af rejs-selv og grupperejse. Der er store muligheder for at udforske 

natur og kultur på egen hånd. Der er ikke dansk rejseleder. Hotellets reception varetager alle 

opgaver. 
• Teknisk arrangør: Viktors Farmor 

• Rejseprogram: se nedenfor.  
• Rejsens pris dækker:  

o Fly tur/retur til Ljubljana  
o Transfer til og fra hotellet 

o 8 overnatninger i delt dobbeltværelse med bad og toilet på Bohinj ECO Hotel  
o Halvpension 

o 4 guidede botaniske udflugter 
o 2 wildflower kulinariske middage i en lokal kro med ”Bohinjsko/fra Bohinj” certifikat 

o Broderi-workshop 
o Blomster-workshop 

o 1 aftenvandring med fakler 
o Summer Mobility Card som giver fri transport i hele nationalparken 
o Daglig brug af hotellets wellness/spa afdeling med 4 forskellige saunaer 
o Daglig brug af hotellets fitness-center 
o Fri internet i fælles områderne på hotellet 

o Dækning i Rejsegarantifonden 
• Rejsens pris dækker ikke: Rejse- og afbestillingsforsikring 

Slovenien  - landet man forelsker sig i 
Slovenien – som næsten ingen kender - er et land 
man bliver forelsket i. Et land man gerne vil tilbage 
til. Et land med venlige mennesker, med den 
skønneste natur, de dejligste råvarer og de mange 
uopdagede steder. Et land med en holdning til at 
bevare naturen, at passe på dyr og dyrearter og den 

smukkeste flora. I Slovenien er de fleste borgere med 
bare et llle stykke jord selvforsynende, og hver 20. 
slovener har egne bistader. Det er også Slovenien 
som har indført World Bee Day, som er 20. maj.  
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Triglav nationalpark  
Triglav og de Julianske Alper er Sloveniens absolutte stolthed. Måske næst efter den ikoniske Lake 

Bled, der ligger lige uden for nationalparkens nordvestlige hjørne. I Triglav er det højeste bjerg 
2800 meter, og Triglav National Park er den ældste, største og eneste nationalpark i Slovenien. Det 

beskyttede natur- og kulturområde er med i Unesco's Man og Biosphere Program på grund af det 
følsomme, naturlige miljø og dets skrøbelighed.  
 
Bohinj er centrum i området, og denne rejser indbyder til fejring af naturen og Wild Flower Festival – en 
festival som byder på mere end 1.000 forskellige arter blomster, varierede og farverige landskaber, bjerge, 
dale, søer, enge, græsgange. Gå ikke glip af hele dette farveorgie – her er mulighed for at fejre Festivalen 
med spændende oplevelser sammen med lokalbefolkningen.  Bohinj inviterer til en både aktiv og 
afslappende ferie.   
 
Dette en rejse, hvor der er god tid til selv at udforske området i Bohinj og den store nationalpark i bjergene. 
Og et antal af fælles arrangementer. Så en kombination mellem Rejs-selv og grupperejse.  Udover de 
spændende fælles aktiviteter giver vi også i nedenstående program en mængde forslag til egne aktiviteter.  
 
Der er ikke dansk rejseleder, og alle fælles arrangementer foregår på engelsk. Hotellets rece ption er 
behjælpelig med alle spørgsmål.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dette kan du selv opleve:  

• Gå på vandring i området. Her er uendeligt mange smukke oplevelser. Der er gode kort at få i 
receptionen.  

• I pakken er inkluderet Summer Mobility Card, som giver gratis adgang til al transport i området. 
Læs mere her. https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/01/kartica-mobilnosti-bohinj.pdf  

• Leje af cykel eller el-cykel, kano eller kajak ved Bohinj Lake 

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/01/kartica-mobilnosti-bohinj.pdf
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• Et must er et besøg ved søen Bled. Her kan du sejle ud til den smukke ø, besøge den smukkeste 

kirke og nyde Poticja – den traditionelle slovenske kage 

• Hop-on, hop-off bustur til Pokljuka, Kraj 
• Besøg i Ljubljana – hovedstaden som virkelig er værd at se. Turen til Ljubljana kan tages både med 

bus og tog. Bus tager ca. 1½ time igennem de smukkeste scenerier.  

• Benyt hotellets spa-afdeling 
 

 

Dagsprogram 23.-31. maj 2020 
 
DAG 1 – lørdag den 23. maj 2020  
 
Vi flyver fra København kl. 9.45 og lander i Ljubljana kl. 13.40 efter en mellemlanding i Zürich. Her bliver vi 
hentet med bus og kørt til Bohinj ECO Hotel. Programmet for hele ugen bliver udleveret, hotellet 
præsenteret, og der er god tid til at checke ind. Kl. 18.30 er det tid til en velkomstdrink og middag i 
restauranten. Kl. 20 inviteres til Opening  Ceremony of the 14th International Wildflower Festival og åbning 
af en fotoudstilling af Peter Strgar, som er en lokal fotokunstner.  
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Dag 2 – søndag den 24. maj 2020 
07.00 – 10.00 Stor morgenbuffet 
10.00 Morgenafslapning ved søen Bled – guidet botanisk ekskursion 
18.30 – 21.00 Middag   
 

Dag 3 – mandag den 25. maj 2020 
07.00 – 10.00 Stor morgenbuffet 
10:00  Bus til Ribčev Laz – guidet sightseeing tur, bådtur på Bohinj Søen 
15:00 – 17:00 Broderi-workshop med blomstermotiver   
19:00 – 21:00 Kulinarisk aften i en lokal kro med en certificeret “Flower menu”   
 

Dag 4 – tirsdag den 26. maj 2020 
07.00 – 10.00 Stor morgenbuffet  
10:00  Bus to Ukanc  - guidet botanisk tur 
18.30 – 21.00 Middag på hotellet 

     
 

DAG 5 – onsdag den 27. maj 2020 
07.00 – 10.00 Stor morgenbuffet 
19:00 – 20:00  Blomster-workshop og udstilling i Stara Fužina 
19:00 – 22:00  Kulinarisk middag i en lokal kro med certificeret “Flower menu”   
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Dag 6 – torsdag den 28. maj 2020 
07.00 – 10.00 Stor morgenbuffet  
10:00  Guidet botanisk tur  
18:30 – 21:00 Middag på hotellet 
20:30 – 21:30 Aftenvandring med fakler    

Dag 7 – fredag den 29. maj 2020 
07.00 – 10.00 Stor morgenbuffet 
17:00 – 22:00 Kulinarisk middag i en lokal kro med certificeret “Flower menu” og levende folkemusik 
  

Dag 8 – lørdag den 30. maj 2020 
07.00 – 10.00 Stor morgenbuffet 
08:00 – 13:00 Marked med lokale produkter  
18.30 – 21.00 Middag på hotellet 
 

Dag 9 – søndag den 31. maj 2020 
Søndag er afrejsedag. Vi flyver fra Ljubljana og mellemlander i Zürich.  
 

 
 
Der er tid til at besøge den smukke hovedstad Ljubljana.  
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Bohinj ECO Hotel, 4**** 
 

På denne rejse bor du på Sloveniens mest 
kendte ECO Hotel – BohinJ ECO Hotel. På 
hotellet er der tænkt over hver en detalje – 
både i forhold til de materialer det er bygget af 
og i forhold til bæredygtig drift. Her hentes fx 
det geotermiske vand på 8 grader op fra 430 
meters dybde. Dette vand bruges til alt på 
hotellet: vand, varme, vask, , og det genbruges 
flere gange i den rigtige miljømæssige 
rækkefølge, inden det igen sendes ned i 
undergrunden.  
Her er en lille video om hotellet 
https://youtu.be/MuQWjtN6F-s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAK for denne gang.  
 
Susanne Brøgger/november 2020 

https://youtu.be/MuQWjtN6F-s

