
 
 

 
 

Pressemeddelelse 

PRØV NOGET NYT: GLAMOURØS CAMPING I SLOVENIEN 

Slovenien, et af EU’s mindste medlemslande, har specialiseret sig i innovative og spektakulært 

beliggende campingpladser, hvor en del af oplevelsen er at skove, blomsterfyldte enge, lækre 

badestrande, brusende floder og mægtige, hvide bjergtoppe overalt er inden for rækkevidde. 

Slovenerne er generelt et meget aktivt folkefærd og naturen i et af EU’s mindste medlemslande indbyder til 

ferie med cykelture, vandring i bjerge, rafting på floder - eller til bare at nyde de smukke landskabsscenarier 

og den ofte rå og upolerede natur.  

Og der er rig mulighed for at komme helt tæt på naturen mellem alpeidyl, middelhavstemperament, den 

frodige pannoniske slette og de mystiske karstlandskabers underjordiske verden, der gemmer på nogle af 

Europas mest enestående grotter. 

Omgivet af vinmarker  

Slovenien har nemlig raffineret mulighederne for friluftsliv og tilbyder 

glamping (glamourøs camping) i alle landets afkroge. En lang række 

slovenske glamping ressorts har vundet priser for deres innovative tilgang 

til den gamle ferieform.  

Ved den smukke og eventyragtige sø Bled kan man f.eks. falde i søvn 

under stjernerne i træhytter, der er formet som telte. Gulv-til-loft vinduer giver frit udsyn til den 

omkringliggende skov, og i den tilstødende gårdhave kan man flyde i et badekar, der opvarmes med træ 

eller sidde i lænestolen og nyde naturen og græsset under fødderne.  

Camping og wellness på samme tur 

Andre steder kan man få en eksklusiv campingferie omgivet af vinmarker 

eller med adgang til et af Sloveniens varemærker: termiske og 

helsebringende pools.  

Et af smukkeste naturlige helseressorts er Terme Olimia Spa, der ligger i 

smukke grønne omgivelser i det østlige Slovenien. Her kan man overnatte 

i Natura Camp og om dagen forkæle sig selv med saunagus, dampbad og velgørende behandlinger i det 

moderne og stilfulde wellnesskompleks Orhidelia, der regnes blandt Europas bedste. Et andet godt bud på 

en kombination af campingliv og wellness er pladsen ved Terme Čatež Spa, det største naturlige 

poolområde i Slovenien. Her, omgivet af bløde grønne bakker i Posavje i den sydlige del af landet, er der 

lagt op til en perfekt ferie for moderne nomader, der sætter pris på både naturoplevelser og velvære.  

Børne- og miljøvenligt 

Der er selvfølgelig også mulighed for at slå sig telt op og campere på helt 

traditionel vis. Også her er standarden generelt høj, og med god lokal 

gastronomi og legepladser for børn er der tænkt på hele familiens behov. 

Også omtanke for miljøet er i højsædet i det grønne Slovenien, og Koren 

Camp ved det smaragdgrønne Soča flod har fået EU’s særlige 

anerkendelse for miljørigtig camping, det såkaldte Eco Daisy certifikat. 



 
 

 
 

Her anvendes solcelleenergi, der er vilde urter til madlavningen og en 

butik der sælger lækre, lokale råvarer.  

Ingen steder er man helt alene. Foruden de andre campister og glampister 

har man selskab af nysgerrige fugle, ugler, hjorte, ræve og andre dyr.  

 

Der er mulighed for at blive klogere på Slovenien og de spektakulære camping- og glampingpladser på Ferie 

for alle i Herning d. 24. – 26. februar. 

Om Slovenien: 

Slovenien blev dannet i 1991, det fjerde mindste land i EU, men Alpelandet har en lang og begivenhedsrig 

historie i kraft af placeringen i hjertet af Europa, kendt som det lille grønne land med en utrolig smuk og 

alsidig natur, smukt placeret mellem bjerge og Adriaterhavet. Slovenien er en skjult perle, som må og skal 

opleves! Landet prydes af mange gamle slotte, vingårde, stejle bjergskråninger i naturparker og drypstens- 

huler. Derudover har Slovenien en traditionsrig mad- og vinkultur. Hvert år afholdes der et væld af festivaler 

med fokus på fx lokal vin, mad og aktiviteter, desuden byder landet på 24 gastronomiske regioner og 14 

vindistrikter samt en lang række kursteder, spaophold, vandre -og skifaciliteter. Befolkningen er meget 

imødekommende og her får gæsterne en autentisk oplevelse. Slovenien er ikke mindst kendt for 

hovedstaden Ljubljana– kåret som ”Europas miljøhovedstad 2016” – centrum lukket for trafik, fyldt med 

caféer, restauranter og romantiske grønne bydele, lounge ved flodbredderne og den berømte Trippelbro. 

Den korte afstand fra Danmark og det fornuftige prisniveau har gjort Slovenien til et sikkert og populært 

rejsemål for både familieferier, short breaks, camping eller aktiv ferie – året rundt. 
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 Visit the official SLOVENIAN TOURIST 

INFORMATION PORTAL: www.slovenia.info 

 

 Visit our PRESS CENTRE, follow the news (press 

releases) and monthly news for journalists: 

www.slovenia.info/press 

 

 Sign up for MONTHLY NEWS FOR JOURNALISTS: 

www.slovenia.info/news 

 

 Visit our PHOTO GALLERY, where you can view and 

use more than 1500 high-resolution photos of Slovenian 

tourism: www.slovenia.info/photo 

FOLLOW US
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