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informatie over de mooiste grotten van sloveni - de grotten liggen op een hoogte van 1500 meter deze grotten zijn
gelegen in de 2062 meter hoge berg raduha tussen de dorpjes luce en solcava in het noorden van sloveni de temperatuur in
de grotten varieert van 10 tot 2 5 celcius daardoor zijn de grotten niet te vergelijken met die van postojna kocjan, de
mooiste grotten van sloveni kies je kocjan kri na - de grotten van postojna tot slot nog twee grotten waar ik zelf niet ben
geweest maar die ik toch even wilde noemen de eerste is natuurlijk de beroemde postojna grot in de groene karst deze grot
is het best toegankelijk van alle grotten in sloveni je rijdt er in een grote groep met een treintje doorheen, de grotten van
sloveni zo groots en bijzonder zijn de - de beruchte grottenolm woont graag in de postojna grotten vroeger kon je in de
grotten van sloveni natuurlijk ook wilde dieren tegenkomen en dat maakte het extra gevaarlijk tegenwoordig is de blinde
grottenolm de beroemdste en meest onschuldige inwoner van de grot het is een zeldzaam klein beestje dat lijkt op een witte
salamander, boekwinkeltjes nl de grot van postojna en andere - www boekwinkeltjes nl tweedehands boek habe france
de grot van postojna en andere toeristische grotten in slovenie op boekwinkeltjes nl koopt en verkoopt u uw tweedehands
boeken zo n 7000 antiquaren boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan, grotten van postojna en omgeving
mijn slovenie - bergen en bossen rivieren en meren sloveni is bekend om haar natuurpracht maar laat de meest populaire
bestemming voor toeristen nou net nder de grond zijn het grottencomplex van postojna postojnska jama in het sloveens is
de oudste en meest bezochte toeristische trekpleister van het land, de grotten van postojna bezoeken in sloveni alle
info - de postojnska jama of de grotten van postojna zijn een van de bekendste en meeste bezochte bezienswaardigheden
in sloveni het grottenstelsel is dan ook het langste van sloveni en is de op n na grootste druipsteengrot ter wereld de grotten
speelden een grote rol in de tweede wereldoorlog, met een treintje door de grotten van postojna sloveni - dit verklaart
ook waarom deze mooiste grot van sloveni niet op de unesco werelderfgoed lijst staat en de grotten van kocjan wel
postojna salamander in de grotten van postojna leeft ook een heel bijzonder diertje de olm een zeldzaam diertje dat alleen
in grotten woont en blind is maar op basis van geur en en gehoor zich weet te verplaatsen, mooiste grotten van sloveni
reisbureau reisgraag nl - de grotten van kocjan zijn de enige grotten uit sloveni die op deze lijst terug te vinden zijn de
totale lengte van de grotten van kocjan ligt rond de 6 kilometer waarvan ongeveer de helft opengesteld is voor het publiek
als bezoeker kun je door de grot wandelen en kom je door middel van paden en bruggen op een diepte van zo n 144 meter,
grotten van postojna de populairste in sloveni - de grotten van postojna liggen ten zuidwesten van sloveni ruim 1km
buiten het stadscentrum met 9423 inwoners in 2017 6 van de in totaal meer dan 20km grottenstelsel gelegen in de karst
werd meer dan 80 jaar geleden opengesteld voor het publiek e n treintje leiden de bezoekers tot de eerste grote kamer van
het grottenstelsel
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