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FICHE TREKKING 

Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de 

‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel 

verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!  

Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar 

hikingadvisor@gmail.com. 

 

Steekkaart 

Gebied: Slovenie van Maribor naarAnkaran (Adriatische Zee)  

Land: Slovenie 

Route: The Slovene High Level Route (TRANSVERSALE) (bestaande route of zelf uitgestippeld) 

Aantal wandeldagen: 50 waarvan 24 al afgelegd verdeeld over 3 vakanties 

Reisperiode en condities: Mogelijk van juni tot en met september 

Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):  

Route is verkrijgbaar in boekvorm: Cicerone Guide The Slovene High Level Route 

 

Praktische info 

Bereikbaarheid + nuttige links 

Goed bereikbaar met operbaar vervoer. We reisden telkens per met de trein van Arnhem via 

Munchen naar Villach in Oostenrijk. Daar overnachtten we in een hotel en reisden de 

volgende dag door naar Slovenie, meer bepaald Maribor of Jesenice en vandaar met de bus 

naar het startpunt.  

Op de website van Deutsche Bahn kun je alle verbindingsmogelijkheden voor de trein 

vinden. Voor de busverbinding laten we ons ter plaatse informeren.  

 

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart 

Cicerone Guide Slovene High Level Route 

 

Ervaren terrein- en weerscondities  

Wisselende wandelomstandigheden: van goed te belopen wandelpaden maar ook 

moeilijkere routes met name in het Triglav gebergte. 

 

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit) 

Zeer goed aangegeven en van goede kwaliteit. 
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Bevoorrading (voeding en water) 

Onderweg kom je zo nu en dan een dorp tegen dus bevoorraden is niet gemakkelijk. We 

hebben voor vier dagen rantsoen bij ons en eten we vaak in een hut. Overigens allemaal 

prima verzorgd. Water is vooral in de Julian Alps een probleem. In de hutten kun je water 

kopen of regenwater verkrijgen, een waterfilter (of waterzuiveringstabletten) is in feite een 

must.  
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Overnachting + nuttige links 

Mogelijk in de hutten maar zelf het merendeel van de overnachtingen in de tent geslapen. 

Hoewel wildkamperen niet toegelaten is, hebben we in Slovenie geen problemen gehad. 

Wanneer je het een bivak noemt in plaats van kamperen kom je er altijd mee weg. Uiteraard 

moet je het bivakplaatsje wel netjes achterlaten.In de Julian Alps (Triglav) was het soms erg 

moeilijk om een geschikte plek te vinden voor een bivak. We hebben dan ook een enkele 

keer in een hut geslapen. Soms was het weer erg slecht en ook dan hebben we wel eens 

voor een hut gekozen. 

 

Optioneel: Tips rond materiaal 

In de Triglav is het verstandig om een via ferrata set te gebruiken. Er zijn soms staalkabels 

geplaatst langs moeilijke stukken. 

Eventuele gebruikte hulpmiddelen:       (vb. pikkel, stijgijzers, sneeuwschoenen, 

langlaufski’s) 

 

Conclusie: Wat vond je van de tocht? 

Veel afwisseling in de route tot nu toe. Met name de Triglav is een uitdaging maar voor een 

getrainde wandelaar te doen. We zijn inmiddels in Trenta aangekomen en hopen dit jaar de 

route af te maken. 

 

Foto’s 

 Link naar online fotoalbum: 

https://picasaweb.google.com/104599783100498878414/SlovenianHighRoute_RoelofDekke

r 

 Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 30 foto’s te sturen via 

wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com  

 

Reisverslag 

 Geen reisverslag beschikbaar 

 Link naar online reisverslag:       

 Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar 

hikingadvisor@gmail.com  

 

Contactgegevens 

 Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via roelof.dekker@casema.nl (geef 

hier je emailadres in) 

 Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag 

zal doorspelen aan de schrijver 
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