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Zondag  -  Brda regio  

Aankomst bij agriturismo Hisa Stekar. Je kunt een wandeling maken door de vallei en de wijnheuvels, 

waar je soms herten kunt zien. Of aan het zwembadje liggen, van het uitzicht genieten . . .  

18.30 Aperitief en diner op het terras van de agriturismo. We logeren op de wijnboerderij van de 

familie Stekar. De wijnmaker is Jure; zijn vrouw Tamara en zijn moeder Anushka runnen de B&B.  

Diner op het terras, onder de druivenranken en met prachtig uitzicht over de vallei en de 

wijngaarden. De wijnproeverij van hun wijnen vindt plaats aan tafel, in combinatie met de gerechten 

die zij bereiden. Eenvoudig, heerlijk en puur, alles komt uit eigen tuin of bij vrienden / buren 

vandaan. Een van deze dagen bezichtigen we ook de wijnkelder. 

Overnachting in Hisa Stekar, Kojsko. 

 

Maandag  – Brda regio 

Ontbijt met huisgemaakte jams, salami en huisgerookte ham. 

Vanuit huis maken we een wandeling (totaal 4 uur, 12 km, maar gemakkelijk in te korten) door de 

wijngaarden van de beide families Stekar en vervolgens door een liefelijk beekdal. Via wijndorpen 

Vipolze en Ceglo, waar het beroemde wijnbedrijf Movia ligt, bereiken we het iets hoger gelegen 

Medana. Hier lunchen we op het dorpsplein bij een uitstekende wijnbar met salade en pasta.  

Wijnproeverij bij Simona en Aleks Klinec, er tegenover. Een heel bijzonder, vooruitstrevend 

wijnbedrijf met uitstekende natuurwijnen en de vaste wil om de wereld een stukje mooier te maken. 

Rondleiding door de authentieke wijnmakerij. (Hierna transfer naar huis mogelijk). 

De wandeling daalt via een bospad naar een de groene vallei van de Oblenc en stijgt weer naar het 

dorp Kozana. Van daaruit is er een transfer van 10 minuten naar Hisa Stekar.  

Het diner is bij het sfeervolle Gostilna Marica in het historische stadje Smartno, bij mooi weer buiten 

in het middeleeuwse straatje. We gaan hier per taxibusje heen. 

Overnachting in Hisa Stekar, Kojsko. 

 

Dinsdag  – Brda regio 

Rondwandeling (3.30 uur, 13 km, 250 m hoogteverschil) vanuit de agriturismo, deels over de 

Karnjuka trail, via de wijndorpen Hum, Podsabotin en Brestje. Hier stuiten we meteen op het 

sympathieke familiewijngoed Bizjak, van vader Vojko, moeder Patricija, de zoons Jakob en Gregor en 

schoondochter Polona. We worden rondgeleid door Polona, degene die van iedereen hier het beste 



Engels spreekt. In de moderne proefruimte, met uitzicht over de wijnbergen, volgt een mooie 

wijnproeverij voorzien van een kop huisgemaakte soep, met brood, kaas, worst en prsjut.  

In een half uur lopen we terug naar Kojsko. 

Namiddag en avond vrij. Mogelijkheid om in Hisa Stekar mee te eten. Op 10 min. lopen is een leuk 

klein restaurant, Briska Hisa (zaklamp mee!). 

Overnachting in Hisa Stekar, Kojsko. 

 
Woensdag  – naar de Vipavavallei: verhuizen 
 
Vandaag verhuizen we van het Brda wijngebied naar het wijngebied Vipavavallei. De tocht voert 
dwars door deze liefelijke en groene vallei.  
Aankomst bij Matej in de luxe agriturismo Majerija, bij Vipava, een 300 jaar oud landgoed, ooit in het 
bezit van de graven van Vipava, de familie Lanthieri. We droppen onze bagage vast en gaan 
wandelen, een mooie, gevarieerde wandeling van 8 km (ca 2 uur). We  picknicken met het 
meegenomen lunchpakket. Daar is uiteraard ook wijn bij! 
 
In het bijbehorende gastronomische restaurant worden de meest verse en fantastische producten op 
tafel gezet. Majerija is specialist in het verwerken van kruiden en bloemen uit eigen tuin. Bovendien 
is hier een prachtige wijnkelder met meer dan 100 verschillende wijnen uit de Vipavavallei en gaan zij 
zorgen voor een perfecte wijn-spijs ervaring. Gezeten onder hoge bomen genieten we van vele kleine 
gerechtjes begeleid door prachtige streekwijnen…  
Overnachting in Majerija, Slap (in de kelder) 
 

Donderdag  – Koper regio. Verhuizen 

Ontbijttijd vrij. Mogelijkheid om te wandelen of met de auto naar Vipava te gaan. 

11.00 Vertrek per auto. Tocht door het unieke Karstlandschap, beroemd om zijn grotten. 

Bovengronds kun je dolinen zien. We rijden via het museumdorp Stanjel, waar we een kijkje kunnen 

nemen en koffie kunnen drinken in het kasteel. 

10 minuten verder naar het zuiden arriveren we bij weer een zeer bijzondere wijnmaker, Joshko 

Rencel (“weggelopen uit een Italiaanse film”) met zijn schoonzoon Ziga in het dorp Dutovlje. Joshko 

spreekt Italiaans en Duits; Ziga Engels. De wijnproeverij is onder het houten afdak en wordt begeleid 

door heerlijke streekproducten uit het Karstgebied met de beroemde huisgerookte prsjut, oude kaas, 

prsjut, salami . . . 

Naast voortreffelijke biologische witte en zoete wijnen, maakt Joshko atypische, amarone-achtige, 

stevige rode wijnen van de terandruif. Een belevenis!  

We rijden (3/4 uur) naar Izola, aan de Italiaans aandoende kust. Inchecken in hotel Marina, op een 

heerlijke plek meteen aan zee. Uitzicht over het haventje met vissersbootjes en de blauwe 

Middellandse Zee. (NB: parkeerkosten bij hotel niet inbegrepen) 

We dineren op het terras van Marina met verse vis.  

Overnachting in Hotel Marina, Izola. 

 

Vrijdag  - kustwandeling naar Piran 

Schitterende wandeling (13 km) via de mediterrane kust terug naar het zeer pittoreske Piran. Soms 

beneden, vlak langs zee; dan weer over groene paadjes hoog erboven, met verre uitzichten. Op 

bepaalde punten kun je de besneeuwde, bijna 3000 m hoge Triglav zien liggen.  

De lunch gebruiken we bij Primari, een authentiek visrestaurantje in Piran. Tijd om het historische 



centrum te bekijken met zijn schitterende, Toscaans aandoende plein aan het water, zijn 

vissershaven en zijn sfeervolle steegjes. 

Met de bus (of transfer) terug naar Izola (20 min.) 

Aan het eind van de middag gaan we wijnproeven ‘achter ons hotel’, bij een van de broers Zaro: 

Matej, Luka en Marko. De familie Zaro bezit een wijnboerderij hoog boven Izola, maar ook een leuke, 

trendy wine bar in het centrum. Zij maken biodynamische wijnen van hoog niveau van de druiven 

malvazija, refosk en negratenera. Toegankelijk en redelijk betaalbaar. 

Diner aan zee op het terras van een uitstekend visrestaurant, Gostilna Sidro. 

Overnachting in Hotel Marina, Izola. 

 

Zaterdag  – terugreis 

Einde van de wijnreis. De gekochte wijnen inladen en vertrek. 

Prijs uitgaande van 2 p.p. kamer € 1745 ; voor een kamer alleen komt er € 195 bij. 

 

Inclusief 

- 6 overnachtingen met ontbijt, op prachtige plekken 

- 10 lunches / diners 

- 7 wijnproeverijen bij bijzondere adresjes. Bij B&B Stekar, B&B Majerija en bij het laatste diner is de 

wijnproeverij aan tafel. 

- 5 begeleide wandelingen 

- Begeleiding, toelichting en uitleg door vinoloog 

- Reisdocumentatie, waaronder uitgebreide info over de wijnen 

Exclusief 

- Heen- en terugreis en vervoer ter plekke (carpoolen mogelijk) 

- Avondeten op maandag 

- Verzekeringen, persoonlijke uitgaven en fooien 

- Parkeren bij Hotel Marina 

 

 

 

 

 

   


