
>> Reis per luxe touringcar met  
gratis ontbijt met vers appelsiensap 
op de bus tijdens de heenreis  

>> 1x overnachting in half pension in 
hotel NH Deggendorf **** 8.2/10 

>> 4 x overnachting in half pension 
in Hotel Balnea**** superior 8.9/10 

>> 1x overnachting in half pension in 
hotel NH Deggendorf **** 8.2/10 

 

 
 

 

>> ZO 19.07 - ZA 25.07.2020    681 € 

 

 
 
>> 1 x 3u gids in Ljubljana 
>> 1 x unieke uitstap naar een katvis 
kwekerij in de omgeving (dit zal u 
met niemand anders meemaken, 
maar wij kennen de eigenares en 
vandaar dat wij u dit kunnen tonen) 
echt uniek !!! 
>> bezoek aan kruiden distillerie 
>> vrij bezoek aan Bled 
>> incl 2 x entree sauna’s 
>> “night”zwemmen op vr tot 23u00  
>> live muziek op vrijdag avond 
 

Top van de top hotel !!  
>> dit hotel staat in de top 7 van kuuroorden van Europa !! Beter kan bijna niet 

>> Prachtige natuur en leuke uitstappen ter plaatse 

Hotel Balnea Superior ligt in de prachtige omgeving van Dolenjske Toplice en biedt 

gezellige, frisse kamers en uitstekende wellnessvoorzieningen. 

De ruime en luxueuze kamers hebben een interieur met aangename, natuurlijke ma-

terialen. U kunt ontspannen in de bar met open haard en piano. 

Dit hotel staat in de top 7 van Europa ! 

De stad Ljubljana zal u betoveren met onze nederlandstalige gids ! Net zoals 

een uniek bezoek aan een katvis kwekerij, de kruiden distillerie en het prach-

tige BLED !!!! Een top vakantie, prachtig hotel en prachtige uitstappen !! 

 

 

 

INFO@BENELUXCARS.BE   -     TEL 0032 11 54 42 77 
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SLOVENIE/ DOLENJSKE TOPLICE 

IN DE PRIJS INBEGREPEN 

EXCURSIEPAKKET 46 € 

REISDATUM EN PRIJS PROGRAMMA BESCHRIJVING EN HOOGTEPUNTEN 

DAG 1  ZONDAG 19.07.2020 

Heenreis vroeg in de ochtend voor 

vrij bezoek aan Deggendorf. 

Overnachting in hotel NH Deggen-

dorf **** 

DAG 5 DONDERDAG 23.07.2020 

Daguitstap naar BLED 

Overnachting in hotel Balnea 

superior **** 

DAG 2  MAANDAG 20.07.2020 

Na het ontbijt rijden we verder 

richting Slovenië, waar we meteen 

kunnen genieten van dit wonderlij-

ke hotel en mooie zwembad 

Overnachting in hotel Balnea  **** 

DAG 6 VRIJDAG 24.07.2020 

We verlaten deze prachtige 

streek en rijden terug richting 

zuid duitsland 

Overnachting in hotel NH 

Deggendorf **** 

DAG 3  DINSDAG 21.07.2020 

Voormiddag: bezoek katvis bedrijf 

Namiddag: stadsbezoek Ljublijana 

Overnachting in hotel Balnea  

superior **** 

DAG 7 ZATERDAG 25.07.2020 

Terugreis huiswaarts, wat een 

prachtige ervaring  ! 

DAG 4  WOENSDAG 22.07.2020 

Voormiddag bezoek aan kruiden  

distillerie 

Namiddag: vrije tijd in hotel 

Overnachting in hotel Balnea  

superior **** 

 

INCLUSIEF GRATIS 

ONTBIJT OP DE BUS 

MET VERS   

APPELSIENSAP 
LUXE TEGEN EEN ZEEER SCHERPE PRIJS !! 

PRACHTIGE LANDSCHAPPEN, UITSTEKEND 

HOTEL, PRIMA KEUKEN, THERMALE BA-

DEN,.. KORTOM EEN RELAXTE VAKANTIE 

!!! Eén van onze toppers !!! 


