
Wild Slovenia

Sprookjes bestaan echt. En wel in het wilde Sloveense Triglav Nationaal 
Park ten tijde van de herfst. Trek met ons mee de berenbossen en 
Julische Alpen van het park in. Het rijk van de legendarische Sloveense 
Goldhorn. In de herfst beleef je er het meest serene sprookjesavontuur. 
Absoluut niet je gebruikelijke week op werk, want in deze vredige 
wilde wereld kom je tot rust. We nemen je vanuit de Soca-vallei mee 
omhoog en gaan op avontuur in het park. De zomerhutten zijn gesloten, 
de mensen zijn weg. Terwijl we van de ene winterbivakhut naar de 
volgende reizen, kom je eerder dieren tegen dan mensen. Op pad in de 
Zeven Meren-vallei pakken we onderweg een piek of twee. Na een paar 
nachten in avontuurlijke basishutjes genieten we van de relatieve luxe 
van de bemande Komna-berghut die het hele jaar door geopend is. We 
waarderen de kleine dingen. Het laatste stuk naar het bivak van het Krn-
meer brengt ons terug naar de Soca-vallei. Navigatieback-up door onze 
lokale hond Bowie, leader of the pack!



Programma
Zie exacte data op de website - maximaal 9 personen - vertrek vanaf 6 personen

Dag 1 Reisdag en accommoderen 

Na onze reis naar Slovenië komen we aan in de Soca-vallei, waar we ons 
installeren in de accommodatie, een kleine glimp van het Nationaal park 
opvangen en lekker eten met elkaar. 
 
Dag 2 Cayoning 

Op dag 2 blijven we na een lange reisdag nog in de vallei om te ‘acclimatiseren’ 
voordat we naar boven gaan. Ter kennismaking gaan weer met elkaar opuit 
voor een middagje cayoning.

Dag 3 tot en met 7 Winterbivakhut trekking

Vijf volle dagen genieten van de charmes van de herfst in berenbossen 
en steenbokkenbergen. Bewapend met een rugtas vol slaapspullen, eten, 
kookspullen en warme kleding trekken we van hut naar hut. We spotten 
beesten, pakken toppen, verwonderen ons over de natuur en genieten van 
het simpele buitenleven ver weg van de stadsdrukte.

Dag 8 Reisdag

Terug naar Nederland met een sprookjestocht in de pocket.



Fysiek ●●●○○
Cultuur ●●●○○

Avontuur ●●●●○

Comfort ●●●○○
Wildlife ●●●●○

Vaardigheden ●●○○○

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Wild Fitness: de dagen zijn redelijk intensief 
en fysiek. We lopen dagelijks van hut naar hut en beklimmen toppen 
onderweg met degene die daar zin in hebben. Voor deze tocht is een 
goede basisconditie en ervaring met hiken in bergachtig terrein wenselijk. 
We lopen dagelijks 7-10 uur door de bergen met de nodige hoogtemeters 
richting de toppen. Dit kan oplopen tot wel meer dan 1500.

Logistiek
Je reist op eigen gelegenheid of we reizen groepsgewijs gecoördineerd 
door Rewild. De kosten hiervoor vallen buiten de pakketprijs. Logistiek ter 
plaatse wordt georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de prijs. 

Voeding en water
Kampeerontbijt, -lunch en -diner wordt georganiseerd door Rewild. Neem 
zelf wat extra snacks mee voor op de berg, alsook drankjes, thee en koffie. 
Schoon drinkwater is in het gebied en bij onze accommodaties aanwezig.





Materiaal en uitrusting
De volgende items noodzakelijk:

TIP! Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen of huren, dan kun 
je daarvoor bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke 
tarieven. Vraag naar de mogelijkheden.

• Trekkingrugzak (45-70L) en kleine dagrugzak
• Wandelschoenen bij voorkeur minimaal categorie A/B en waterdicht
• Wandelkleding en sokken (merinowol)
• Waterdichte jas en broek 
• Buff / muts / pet
• Extra warme kleding (laagjes)
• Handschoenen
• Handdoek en zwembroek / korte sportbroek
• Slaapzak geschikt voor koudere temperaturen 
• Hoofdlamp met accu of reservebatterijen
• Kampeerbestek 
• Bord / kom, beker / mok (dop thermosfles)
• Nalgene 1 liter bidon + Thermosfles / drinkzak / softflasks (totaal 2 ltr)
• Gaiters / gamaschen
• Zonnebril
• Regencover voor de buitenkant van je rugzak
• EHBO-set met minimaal een reddingsdeken, sporttape, blaarpleisters en 

zonnebrand
• Toiletspullen, lippenbalsem
• Waterdichte zakken en een vuilniszak
• Toiletpapier / tissues
• Paspoort, verzekeringspas, bankpas
• Persoonlijke spullen 
• Eventueel navigatiemiddelen (GPS, topokaart, kompas), power bank, mes/

multitool, huttensloffen/slippers/sportschoenen, een telefoon, reserveveters, 
ducttape en oordoppen



Reisgarantie en boeking
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 6 personen. Er kunnen 
maximaal 9 personen mee. Deze reis is een pakketreis en om te voldoen 
aan de wettelijk verplichte garantiestelling op pakketreizen maakt Rewild 
gebruik van de STO-reisgarantie. Dit betekent dat je het bedrag voor de 
reis niet aan Rewild maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow 
betaalt. Nadat je geboekt hebt op de website van Rewild  ontvang je van 
Certo Escrow een betalings e-mail voor de verdere financiële afhandeling. 

Verzekering
Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn voor 
activiteiten in bergachtig gebied buiten de gebaande paden. Je kunt hiervoor 
informeren bij je huidige verzekering of een reisverzekering afsluiten bij de 
Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging.

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene 
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De annulerings-
voorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Kosten
De kosten voor deze reis zijn €895,- per persoon. Dit is inclusief: 

• 7 overnachtingen in een winterbivakhut of bemande hut
• ontbijt, lunch en avondmaaltijden
• twee gidsen
• transport ter plaatse
• canyoning

Niet inbegrepen zijn eventuele eigen uitgaven zoals drankjes bij horeca-
gelegenheden, snacks voor tussendoor, je vervoer naar Slovenië en een 
bergsportverzekering. 

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!


