Hieronder de volgende wegbeschrijvingen tot bij ons:
1. België – Tolmin
2. vanuit Tolmin, Bled, Ljubljana of Nova Gorica met gps
3. vanuit Tolmin zonder gps
4. vanuit Bled zonder gps
5. vanuit Ljubljana zonder gps
6. vanuit de luchthaven van Ljubljana (Kranj)

Telefoonnummer Els: 00386/51.76.52.69
1. België - Tolmin
Via Aken of Luxemburg langs Munchen-Salzburg-Villach tot in Italië (afrit Tarvisio, nog
2u tot bij ons). In Italië de afrit Tarvisio nemen en "Cave del Predil"/Bovec volgen. Over
de Predelpas rijden om via Bovec en Kobarid tot in Tolmin te komen. Vanaf Tolmin de
wegbeschrijving tot bij ons volgen (zie hieronder).
Voor deze route heb je geen Sloveens wegenvignet nodig, dit is enkel nodig op de
Sloveense autostrades).
Opgelet:

vanuit

Villach

richting

Slovenië/Ljubljana

is

een

omweg!

2. Wegbeschrijving vanuit Tolmin, Bled, Ljubljana of Nova Gorica met gps:
Je geeft in je GPS eerst "Ljubinj" in en rijdt tot daar.
Dan pas geef je "Sela nad podmelcem" in.
Je volgt de weg richting Sela. Na ongegeveer 4,5 km zie je op je rechterkant 2
brievenbussen en 2 vuilnisbakken.
Rechts beneden zie je een paar huizen. Wij wonen in het linkse huis.
Het is mogelijk om naar beneden te rijden en voor ons huis te parkeren naast het
bronnetje. Je mag de wagen ook hogerop in de bocht parkeren. Gelieve niet te parkeren
of te manoeuvreren bij de buren.

3. Wegbeschrijving vanuit Tolmin zonder gps:
•

vertrek aan het kruispunt in het centrum van Tolmin richting tankstation
(wie vanuit Kobarid komt, rijdt rechtdoor aan het kruispunt).

•

Na ongeveer 1 km linksaf richting Poljubinj. In Poljubinj bij de Y-splitsing
(bij de lindeboom) rechts volgen en 3km de baan volgen tot in Ljubinj.

•

Voorbij de kerk in Ljubinj ga je links en volg je "Sela nad
Podmelcem/Planina Razor".

•

Een 100-tal meter na de eerste haarspeldbocht rechts afslaan richting
Sela nad Podmelcem (bordje “apartmaj”).

•

Na ongeveer 3.7km zie je op je rechterkant 2 brievenbussen en 2
vuilnisbakken. Rechts beneden zie je een paar huizen. Wij wonen in het
linkse huis. Het is mogelijk om naar beneden te rijden en voor ons huis te
parkeren naast het bronnetje. Je mag de wagen ook hogerop in de bocht
parkeren. Gelieve niet te parkeren of te manoeuvreren bij de buren.
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4. Wegbeschrijving vanuit Bled zonder gps:
•

Rij tot Bohinjska Bistrica. In het centrum volg je de pijl Tolmin.

•

Ga dan via Podbrdo tot Kneza.

•

Daar, aan de kerk rechts afslaan richting Ljubinj.

•

6km verder, in Ljubinj, nog voor de kerk rechts afslaan richting Sela nad
Podmelcem/Planina Razor.

•

Een 100-tal meter na de eerste haarspeldbocht rechts afslaan richting
Sela nad Podmelcem (bordje apartmaj).

•

Na ongeveer 3.7km zie je op je rechterkant 2 brievenbussen en 2
vuilnisbakken. Rechts beneden zie je een paar huizen. Wij wonen in het
linkse huis. Het is mogelijk om naar beneden te rijden en voor ons huis te
parkeren naast het bronnetje. Je mag de wagen ook hogerop in de bocht
parkeren. Gelieve niet te parkeren of te manoeuvreren bij de buren.
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5. Wegbeschrijving vanuit Ljubljana zonder gps:
•

Rij via Idrija tot in Most na Soci.

•

Rij vanuit Most na Soci richting Tolmin.

•

Ongeveer 1 km vóór Tolmin sla je rechtsaf richting Poljubinj. In Poljubinj
bij de Y-splitsing (bij de lindeboom) rechts volgen en 3km de baan volgen
tot in Ljubinj.

•

Voorbij de kerk in Ljubinj ga je links en volg je "Sela nad
Podmelcem/Planina Razor".

•

Een 100-tal meter na de eerste haarspeldbocht rechts afslaan richting
Sela nad Podmelcem (bordje “apartmaj”).

•

Na ongeveer 3.7km zie je op je rechterkant 2 brievenbussen en 2
vuilnisbakken. Rechts beneden zie je een paar huizen. Wij wonen in het
linkse huis. Het is mogelijk om naar beneden te rijden en voor ons huis te
parkeren naast het bronnetje. Je mag de wagen ook hogerop in de bocht
parkeren. Gelieve niet te parkeren of te manoeuvreren bij de buren.
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6. Wegbeschrijving van de luchthaven van Ljubljana (Kranj):

Wie gps gebruikt: geef eerst "Ljubinj" in en rijdt tot daar. Dan pas geef je "Sela
nad podmelcem" in.

•

Rij via Skofja Loka en Podbrdo tot Kneza.

•

Daar, aan de kerk rechts afslaan richting Ljubinj.

•

6km verder, in Ljubinj, nog voor de kerk rechts afslaan richting Sela nad
Podmelcem/Planina Razor.

•

Een 100-tal meter na de eerste haarspeldbocht rechts afslaan richting
Sela nad Podmelcem (bordje apartmaj).

•

Na ongeveer 3.7km zie je op je rechterkant 2 brievenbussen en 2
vuilnisbakken. Rechts beneden zie je een paar huizen. Wij wonen in het
linkse huis. Het is mogelijk om naar beneden te rijden en voor ons huis te
parkeren naast het bronnetje. Je mag de wagen ook hogerop in de bocht
parkeren. Gelieve niet te parkeren of te manoeuvreren bij de buren.
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