
 

 

 

Rejs som en sand eventyrer: Et af EU’s mindste lande går efter 

luksusrejsende med hang til spænding 

I Slovenien vil man tiltrække et kræsent og kvalitetsbevidst publikum med unikke, 
skræddersyede naturoplevelser. Man kan bl.a. komme under jorden med en 
grotteforsker eller udforske undergrunden med en tidligere minearbejder. 
 

 Mange har nok hørt om Sloveniens mægtige Postojna-
grotter. Her, i de kilometerlange tunneller i jordens 
indre, guides der på en lang række forskellige sprog, for 
hulerne er landets mest berømte - og mest besøgte - 
turistattraktion.  
I en tid med fokus på masse- og overturisme er der 
imidlertid efterspørgsel på mere eksklusive oplevelser, 
og under overskriften Unique Experiences og Luxury 
Slovenia forsøger det lille alpeland at imødekomme 
behovet.  

Således kan man nu hoppe uden om de lange køer og i stedet gå i de første 
opdagelsesrejsendes fodspor i dele af grotterne, der normalt er lukket land for turister. De 
almindelige guider er udskiftet med erfarne biologer og speleologer (grotteforskere). Og 
udstyret med reb og pandelamper vil man på egen krop kunne opleve, hvordan det var at 
være Luka Čeč, manden der som den første opdagelsesrejsende i begyndelsen af 1800-tallet 
udforskede grotterne under jorden.  
Undervejs vil man blive klogere på den biologiske mangfoldighed i karst undergrunden og få 
mulighed for at møde den øjenløse menneskefisk i dens naturlige habitat.  
En anderledes grottetur med specialguide koster ca. 200 euro for en halv dag. 
 
På tur med en minearbejder 
Også andre steder i Slovenien kan man komme off the beaten track. Under jorden ved den 
tidligere bly- og zinkmine Mežica kan ro rundt i kajakker på små søer 700 meter under jorden.  

 
Guiden i de gigantiske udgravningsområder er en 
tidligere minearbejder, der viser sin gamle arbejdsplads 
frem.  
Minen ligger ved Peca-bjerget i regionen Gorenjska og 
var i brug i mere end 300 år indtil lukningen i 1994.  
Turene tager 4-5 timer og med i prisen på 47 euro 
følger et vaskeægte minearbejdermåltid.  
 
 

 

 



 

 

Har man en smag for det underjordiske men ønsker en lidt større 
gastronomisk oplevelse, er der mulighed for at spise en fire retters 
tasting menu i Sloveniens kulminemuseum, der ligger 160 menter 
under jorden. Video: https://www.youtube.com/watch?v=-yzPELgmD74 

 
 

 
Trætopliv og krigens gru 
Blandt andre unikke oplevelser langt fra konform masseturisme kan man i Slovenien også 
sove i trætoppe ved den smukke og eventyragtige sø Bled. I Garden Village Bled kan man i 
træhytter formet som telte og med gulv-til-loft vinduer, der giver frit udsyn til den 
omkringliggende skov, nyde naturen i fred og ro. 

 
For det progressive arbejde med at vise vej til nye, 
spændende oplevelser af eksklusivt tilsnit er Slovenien 
netop blevet hædret med titlen Hottest destination of 
the Year af Virtuoso, som er et globalt netværk af 
agenturer, der specialiserer sig i luksus og 
oplevelsesmæssige rejser. Hottest destination of the year 
by Vituoso 
 
 

Ifølge Morana Polovič, der er Project Manager for Slovenia Unique Experiences er der tale om 
autentiske aktiviteter af høj kvalitet, som skal understøtte historien om det grønne Slovenien, 
”Vi bestræber os på at skabe oplevelser med elementer af overraskelse, med respekt for 
tradition, men samtidig med den moderne forbrugers behov for øje. Tilbuddene skal være 
lokalt forankrede og med et stærkt følelsesmæssigt og personligt præg,” forklarer Morana 
Polovič.  
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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 – 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. 

 

 


