
Vlinderen in het onontdekte Slowakije (Reiscode: Vlinder_W) 

Slowakije is een prachtig onbekend land met nog veel ongerepte natuurgebieden. In het 
voorjaar en de zomer zijn de bloemrijke graslanden en bergweiden een paradijs voor 
vlinder en planten liefhebbers. Door de diversiteit in landschap, grondsoort en hoogte is 
er een rijke flora en fauna. In heel Slowakije komen 167 dagvlindersoorten voor, 
waarvan er in Europa 27 bedreigd zijn. 
Wij bieden daarom in samenwerking met enkele accommodaties een individueel 
vlinderarrangement aan. Bent u op zoek naar een vlindervakantie – alleen of met 
vrienden – dan is dit een prima kans om de vlinderrijkdom in dit prachtige maar vaak 
nog onbekende land te ontdekken.  
 
Uiteraard kunnen wij ook maatwerk leveren. Wilt u meer informatie over het 
vlinderarrangement? Neem dan even contact op voor een vrijblijvend oriënterend 
gesprek. 
 
Arrangement  Individuele vlinderweek – vlinderen in voor u geselecteerde natuurgebieden  

in Centraal Slowakije en de nationale parken het Slowaaks Paradijs en  
Slowaakse Karst. 

 
Doelgroep Vlinderliefhebbers met een sportieve instelling. Omdat niet alle mooie 

plekken langs de weg liggen, wandelt u regelmatig bergop- en 
bergafwaarts. U wandelt door bloemrijke graslanden, bossen,  

 bergweiden, beekdalen, langs kalkrotsen en rotspartijen op zoek  
 naar vlinders. De geselecteerde vlindergebieden zijn erg divers en variëren 

in hoogte.  
Periode Van 1 april tot 15 september 

Aantal Minimaal 1 persoon, dit arrangement is ook met een groep te boeken. 
 
Kosten € 379,00 per persoon (excl. éénkamertoeslag). 

of  
 € 496,00 per persoon (incl. éénkamertoeslag). 

 
Voor een éénpersoonskamer geldt een eenkamertoeslag, die per 
accommodatie verschilt. De toeslag is hieronder vermeld: 

 Pension in Zvolen    € 12 per nacht 
 Pension Stratená    € 25,50 per nacht 
 Pension in Gemerská Hȏrka   € 15 per nacht 
 Pension in Rožnava    € 15 per nacht 
 
Inbegrepen: 7-daags verblijf in 4 pensions, op basis van logies en ontbijt (incl. toeristen-
belasting), vlinderlijst, een beschrijving met kaarten van de geschikte vlindergebieden.  
 

http://www.reinderinknatuuradvies.nl/contact.html


Niet inbegrepen: Heen- en terugreis van Nederland naar bestemming, verzekeringen, uitgaven 
van persoonlijke aard, vervoer in Slowakije. 
 
Heen – en terugreis: Naast het reizen met uw eigen auto kunt u ook op de volgende manieren 
reizen. 

 U kunt per trein naar Zvolen reizen en vervolgens per taxi naar onze accommodaties. We 
kunnen u ook op het treinstation ophalen of u  bij vertrek bij dit treinstation afzetten. 
Vanuit de plaats Spisská Nova Vess vertrekt u dan per trein weer terug naar Nederland.  
  

 U kunt ook vliegen naar Bratislava of Boedapest. Van het vliegveld van Bratislava loopt 
een bus naar het treinstation in deze stad. Van hieruit reist u in ong. 3 uur naar Zvolen. 
Vanuit Spisská Nova Vess vertrekt u dan per trein weer terug naar Boedapest of Bratislava. 
U kunt ook een auto huren op het vliegveld.  

 
Accommodatie en maaltijden 
U verblijft in nette en verzorgde pensions op basis van logies en ontbijt. De accommodaties 
beschikken over 2- en 3 persoonskamers, voorzien van een douche en toilet. De eerste 3 nachten 
verblijft u in een pension aan de rand van de stad Zvolen. Daarna verblijft u 1 nacht in een pension 
in Gemerská Hôrka, 1 nacht in een pension in Rožnava en tot slot 2 nachten in een pension in 
Stratená. 
In de accommodaties kunt u ontbijten. In de supermarkten in de buurt kunt u boodschappen doen 
om uw lunch pakket te maken óf u vraagt uw pension eigenaresse of zij u tegen betaling tijdens 
het ontbijt extra brood en beleg kan geven voor uw lunchpakket. Niet bij alle pension is een 
restaurant aanwezig. U kunt de warme maaltijd in restaurants nabij de excursieplek plannen of u 
rijdt naar de restaurants in de buurt.  
 
Boeken: U kunt dit vlinderarrangement boeken via dit boekingsformulier 

 

Programma 

 
Dag 1 t/m 3: Vlinderen in Centraal Slowakije 
Na aankomst in het pension in Zvolen kunt u vlinderen 
in de bloemrijke graslanden, bermen en een beekdalgrasland 

in de omgeving van Zvolen. De volgende dag kunt u vlinders 
spotten in de droge bloemrijke graslanden, een beekdal en  
enkele bergweiden in de omgeving van Banská Stiavnica.  
De derde dag verkent u de omgeving van Banská Bystrica.  
U wandelt hier door vlinderrijke gebieden en een wintersport- 
gebied met o.a. de Kardinaalsmantel. 
 

Te verwachten vlinders: o.a. bleek blauwtje, bruin dikkopje, bruin blauwtje, gele 
luzernevlinder, groentje, grote ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder, iepepage, 
kardinaalsmantel, keizersmantel, klaverblauwtje, koninginnepage, koningspage, 
morgenrood, oostelijk staartblauwtje, oranje luzernevlinder, pimpernelblauwtje, 
pruimepage, roodstreephooibeestje, rotsvlinder, staartblauwtje, tweekleurige 
parelmoervlinder, witbandzandoog, witgezoomd spikkeldikkopje, zilveren maan en 
zwarte apollo.  

 
Dag 4 en 5: Vlinders in Slovenský Kras (Slowaakse Karst) 
U rijdt vandaag naar het nationale park Slowaakse Karst, hier zijn op veel plaatsen 
karstverschijnselen zichtbaar. Kalkgraslanden vormen een bijzonder biotoop waarin o.a. de 
Siesel (grondeekhoorn) en Oostelijke smaragdhagedis leven. Door de goed gedraineerde 
kalkbodem heerst er een gunstig microklimaat en de karakteristieke vegetatie met veel 

bloeiende planten is aantrekkelijk voor vlinders.  
Als eerste bezoekt u enkele bloemrijke kalkgraslanden nabij de Hongaarse grens. De 
kalkstenen rotsen steken verspreid over het grasoppervlak boven het maaiveld uit. De 
droge vegetatie bestaat uit xerofiele plantensoorten, waaronder zwaardlelie (Iris pumila) 

http://www.reinderinknatuuradvies.nl/boekingsformulier.html


en Oostenrijkse drakenkop (Dracocephalum austriacum). U overnacht in een pension in 
Gemerská Horka.  
De tweede excursie dag in dit gebied bezoekt u kalkstenen heuvel met burchtruïne. 
Tussen de thermofiele vegetatie zijn veel stenen en struiken aanwezig. Als u hier 

uitgevlindert bent rijdt u naar het op één na kleinste plateau van 
het Slowaakse Karstgebied. Dichtbij ligt een prachtig glooiend en 
bloemrijk dal en enkele kalksteenhellingen. U overnacht in een 
pension in de stad Rožnava. 
 
Te verwachten vlinders: o.a. blauwoogvlinder, boszandoog, 
gentiaanblauwtje, groentje, grote boswachter, groot geaderd witje, 
heideblauwtje, kroonkruidblauwtje, morgenrood, oostelijke 
parelmoervlinder, oostelijk tijmblauwtje, resedawitje, rode 
vuurvlinder, pimpernelblauwtje, sleutelbloemvlinder, spireazwever, steppeparelmoervlinder, 
toortsparelmoervlinder, tweekleurige parelmoervlinder, turkooisblauwtje, vetkruidblauwtje, 
violette vuurvlinder, voorjaarserebia, wegedoornpage en witgezoomd spikkeldikkopje.  
 
Dag 6 en 7: Vlinders in het Slowaaks Paradijs 

U rijdt vandaag naar het nationale park Slowaaks Paradijs. Dit gebied staat bekend om zijn 
bossen, dalen, riviertjes, watervallen en ravijnen, met daarlangs paden van houten trappen, 
boomstammen en ijzeren ladders. Veel diversiteit in gebieden en ook veel vlinders.  
De eerste dag bezoekt u enkele bloemrijke graslanden, een bosgebieden in de buurt van 
Stratená.     
De tweede dag kunt een wandeltochten door kloven en ravijnen maken op zoek o.a. de 
spireazwever. Daarnaast bezoekt u een natuurreservaat dichtbij één van de grootste 
ruïneburchten van Centraal Europa, vertegenwoordigd op de werelderfgoedlijst van de 
UNESCO. Dichtbij de ruïneburcht ligt een natuurreservaat op een travertinplateau, dit is een 
heel vlinderrijk gebied met bloemrijke graslanden en een bijzondere rotsformatie. U 
overnacht beide dagen in een pension in het plaatsje Stratená. 
 
Te verwachten vlinders: o.a. bergerebia, blauwoogvlinder, bleek blauwtje, boserebia, 
boswitje, bruin dikkopje, dwergblauwtje, dwergdikkopje, gele luzernevlinder, grote erebia, 

grote parelmoervlinder, keizersmantel, knoopkruidparelmoervlinder, koninginnepage, 
koningspage, morgenrood, oranje luzernevlinder, purperstreepparelmoervlinder, 
roodstreephooibeestje, rotsvlinder, sleedoornpage, staartblauwtje, zilveren maan. 
 
Dag 8: Afscheid van Slowakije 
Na het ontbijt neemt u afscheid van het Slowaaks Paradijs en rijdt (reist) u terug naar 
huis. Uiteraard kunt u uw verblijf bij een van de pensions verlengen.  

 

 


