
Reisverslag (Duitsland – Slovenië – Italië – 

Frankrijk) 
 

Onze reis werd gepland van 1 juli tot 31 juli. Voor aanvang van onze reis hebben we geprobeerd om 

zoveel mogelijk treinen te reserveren. Gedurende onze reis merkten we eigenlijk dat dit niet echt 

nodig was. Het ging ook perfect gelukt zijn zonder onze treinen te reserveren. 

De eerste dag, 1 juli, werd een volledige dag op de trein. We vertrokken ’s morgens vanuit Ieper. We 

namen de trein richting Welkenraedt. Eens we in Welkenraedt waren, moesten we overstappen 

richting Keulen. Dit was helemaal niet moeilijk aangezien er in Welkenraedt slechts 1 spoor is. In 

Keulen stapten we dan over richting München. We moesten nog slechts 1 keer overstappen, in 

Düsseldorf. We arriveerden rond 20uur in München en namen daar onze eerste taxi richting ‘Youth 

hostel Munich park’. We checkten ons in en rond 21 uur gingen we al slapen. Een vermoeiende 

eerste dag! 

De tweede dag namen we ’s morgens vroeg weer de trein, dit keer richting Ljubljana. We kwamen 

aan rond 15 uur in de namiddag. We beslisten om geen taxi te nemen maar om de weg zelf te zoeken 

richting ‘Ahotel’. Dit was echter geen onverdeeld succes. We waren zeker 2 uur onderweg, terwijl de 

temperaturen opliepen tot 35 dagen. Uitgeput kwamen we aan in ons hotel. Gelukkig loste dat wel 

onze verwachtingen in. We hadden ons hotel niet beter kunnen wensen. Dat beloofde voor de 

komende dagen!  

’s Avonds beslisten we de stad al eens te verkennen. We kwamen terecht in een sfeervolle omgeving 

waar iedere avond wel iets te doen was. We wisten meteen dat dit een superleuke stad is!  

De volgende dag gingen we naar Bled. Een stad op zo’n 50 kilometer van Ljubljana. Daar deden we 

een fietstocht rond het meer en maakten we ook een boottochtje op het water. Dit was zeker voor 

herhaling vatbaar! 

De derde dag in Ljubljana gingen we naar een openluchtzwembad. Het leek wat op center parcs. 

Naast het zwembad lag die dag ook toevallig de aankomstlijn van de Giro Rossa, de Giro d’Italia voor 

vrouwen. We pikten bij het vertrekken richting hotel nog snel even de aankomst mee.  

De vierde en tevens laatste dag in Slovenië trokken we richting Vintgar. Dit was een rivier die tussen 

de bergen stroomde, waar wij langs konden wandelen tussen de rotsen door. Supermooie plaats die 

we zeker nog eens zullen bezoeken! 

Na Slovenië was het de beurt aan Italië. We trokken de vijfde dag richting Udine. We namen de trein 

richting Villach, Oostenrijk. Daar stapten we over op de bus richting Udine. We zaten er 2 uur op en 

kwamen aan omstreeks 14 uur. We checkten ons in en gingen opnieuw de stad verkennen.  

De dag nadien trokken we richting Venetië. Daar logeerden we op camping Jolly. De eerste dag 

bezochten we de stad niet, we waren namelijk veel te moe van de lange wandeltocht met onze 

trekrugzak.  

De tweede dag trokken we dan richting stad. Onze eerste indruk was: WAT EEN DOOLHOF! Al die 

kleine straatjes, al dat volk! Het was daar een ware overrompeling. Ikzelf vond Venetië de minst 

aangename plaats van heel onze reis. Het was er veel te druk en veel te warm, het liep in de 

namiddag op tot boven de 40 graden. Dat was niet te doen.  



De derde dag trokken we dan richting Murano, een eilandje niet ver van Venetië. De specialiteit in 

Murano is het maken van glazen beeldjes. Daar kochten we dan ook al onze souvenirs voor onze 

familie. Ze vonden het stuk voor stuk mooie en leuke geschenken. Na enkele uren rond te lopen op 

Murano trokken we terug richting camping. Nog 1 voormiddag in Venetië te gaan! 

De volgende dag trokken we ’s middags richting Genoa, een havenstad aan de Middellandse Zee. Ons 

hotel lag recht aan het strand! Het was dan ook nog eens supermooi en luxueus. Een echt tophotel! 

De stad was ook zeer aangenaam. Leuke restaurantjes, veel animatie en aangename temperaturen.  

De tweede dag in Genoa bezochten we het aquarium. Dit is het grootste in Europa en was echt de 

moeite om te bezoeken!  

De derde dag was al onze laatste dag in Genoa. We verkenden de stad en de haven. Zeker de moeite 

waard om nog eens naartoe te gaan.  

De volgende dag trokken we richting Bormes-Les-Mimosas. Een stadje in het zuiden van Frankrijk. 

Daar gaan wij met ons gezin ieder jaar op reis en ook nu stond het op onze planning, als 

eindbestemming. Mijn grootouders kampeerden daar op ‘Camp du domaine’, een 

vijfsterrencamping. We verbleven nog twee weken op die camping. Ik haalde daar ook mijn 

vaarbewijs, omdat mijn grootvader een boot heeft. Onze reis eindigde op 31 juli, we vertrokken 

vanuit Marseille richting Lille Flandres. Daar wachtten onze ouders ons op en luisterden naar al onze 

verhalen.  

Kortom, het was een FANTASTISCHE ervaring dankzij Olyfran, iets wat ik nooit meer zal vergeten. We 

zijn ontzettend dankbaar dat we de kans kregen om zoiets te doen. 

Bedankt Olyfran! 

 

 



 

  















 







 


