
 

 

I Slovenien är kulturarvet mer än bara utsmyckning 

Med sina medeltida slott och stora antal underjordiska grottor, finns det en stor 

möjlighet att få ett smakprov på det äventyrliga i ett av EUs minsta medlemsländer.  

 Höga berg, fantastisk cykelterräng, vinregioner och underjordiska grottor. Det alpina området mellan 

Österrike och Italien erbjuder många höjdpunkter och de absolut största sevärdheterna är de som 

återfinns i naturen. På ett område som är hälften så stort som Danmarks yta, finns det i Slovenien inte 

mindre än 7000 grottor. Dessa grottor är en del av Sloveniens kalkstensrika karstlandskap som 

framförallt finns i landets sydvästliga medelhavsområde. 

Škocjangrottorna är några av världens mest fascinerande underjordiska 

grottor och finns med på UNESCOs världsarvslista. Kalkstensgrottorna är 

ett naturfenomen med sina kilometerlånga underjordiska gångar, djupa 

dalar och många vattenfall. 

 

Som den längsta grottan i världen som är öppen för allmänheten är Postojnagrottan också en av de 

mest besökta grottorna i Europa. Här, i de underjordiska hallarna, kan man stöta på ögonfria varelser, 

färgglada geometriska formationer och floder.  

Kulturskatter och världsarv 

 Äventyrsförfattaren Jules Verne inspirerades av de vackra grottorna i Slovenien när han skrev sitt 
verk En resa till jordens medelpunkt (Science-fiction roman från 1864). Precis som med landets grottor 
finns det något sagolikt och äventyrligt även med sjön Bled, genom den karaktäristiska kyrkan och det 
medeltida slottet som ligger vackert beläget med utsikt över sjön. Slottet vid Bledsjön bär på en 
tusenårig historia, och det nuvarande slottet byggdes  upp igen år 1690 efter en jordbävning för att 
ersätta originalet. 

Ett annat spektakulärt slott är det i Celje, vars historia sträcker sig tillbaka redan till tidigt 1100-tal. 
Slottet breder ut sig på inte mindre än 5500 m2 och ligger vackert beläget på en kulle där du kan njuta 
av utsikt över både staden och de omgivande Alperna. 

Sloveniens alla borgar och slott är av särskild kulturell betydelse med ett kulturarv som handlar om 
mer än bara utsmyckningen. Många av landets slott har byggts om till hotell som bär på en spännande 
historia, romantiska trädgårdar och gastronomiska upplevelser. 

Det gäller bland annat Otočec slottet i Dolejnska, renässansens Lamberg Château & Hotell i det 
bergiga Gorenjska och barockslottet Kendra, nära den gamla gruvstaden Idrija, som ligger på 
UNESCO’s världsarvslista. Under århundraden extraherade män kvicksilver från de underjordiska 
gruvorna, vilket bidrog till att staden var en av de rikaste i det medeltida Europa. 

Plečniks Ljubljana  

Medan många av dagens arkitekter är hyfsat anonyma för gemene man, 

har arkitekten Jože Plečnik nått stjärnstatus i Slovenien. Hans byggnader i 

Ljubljana och närliggande Prag finns med på UNESCO’s världsarvslista. 

Med sin unika tolkning av det samtida Art Nouveau efterlämnade han så 

många unika byggnader att Sloveniens huvudstad idag ofta omnämns som 



 

 

Plečniks Ljubljana.  

Romarna och de historiska festivalerna  

Under hela året fokuserar de slovenska festivalerna på kultur och kulturarv 

där den slovenska historien återupplivas runt om i landet. Världens äldsta 

vin firas i Maibor i den östliga delen av landet, nära Österrike, och i Ptuj 

finns en årligt återkommande karneval. I år firar Ptuj att det är 1950 år 

sedan staden först nämndes av den romerska historikern Tacitus.   

 

Ptujs storhetstid var under de romerska härskarna där staden Poetovio, 

Ptujs latinska namn, var centrum för både militär och handel. Här kan du 

göra det som patricierna gjorde redan för tusentals år sedan: koppla av i de 

naturliga, termiska baden. Romerska legionärer och köpmän förde också 

kulten Mithra, en hellenistisk mysteriereligion, till Ptuj. På flera ställen i 

staden kan du resterna av dessa tempel och helgedomar som byggdes för 

att hedra Gud. 

I augusti markeras den romerska perioden av en fyra dagar lång festival.  

Mer om festivalen: https://www.slovenia.info/en/media-library/videos/my-way-of-experiencing-

culture-in-slovenia-old-castle-celje-and-roman-poetovio-ptuj-15-sec-590 
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Om Slovenien: 

Slovenien bildades 1991 men alpregionen har en lång och händelserik historia genom sitt läge i mitten av 

Europas hjärta. Känt som det lilla gröna landet med en otrolig vacker och mångsidig natur – vackert 

belägen mellan bergstopparna och Adriatiska havet. Slovenien är en dold pärla som måste upplevas! 
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Landet omges av vackra gamla slott, vingårdar, bergssluttningar i naturparkenr och droppstensgrottor. 

Sloveninen har dessutom en rik mat- och vinkultur. Årligen hålls en mängd festivaler med fokus på lokala 

viner, mat och aktiviteter. Landet har 24 gastonomiska regioner och 14 vinkvarter och ett brett utbud av 

kurorter, spa-, vandrings- och skidorter. Slovenerna är mycket inbjudande och måna om att ge sina 

gäster en autentisk upplevelse. Inte minst, är Slovenien känt för sin huvudstad Ljubljana – känd som 

”Europas miljöhuvudstad 2016”. Centrum är stängt för trafik, det är fullt av caf’eer, restauranger och 

romantiska grönområden, lounger vid flodbanken och den berömda Triple Bridge. Den korta sträckan 

från Sverige och den rimliga prisnivån har gjort Slovenien till ett säkert och populärt resmål för både 

familjesemestrar, weekendsm camping och akiva semestrar – året runt. https://www.slovenia.info/en 
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