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Oplev landet der satte grøn turisme på dagsordenen, før det blev 
moderne 

 
Respekt for naturen og mange års fokus på bæredygtighed har gjort Slovenien til et attraktivt 
rejsemål for eventyrlystne friluftsfolk. De Juliske Alper er af rejsemagasinet Lonely Planet 
udråbt som et af dette års mest interessante rejsemål, og når man har vandret i bjergene 
slapper man af med spa.  
 

Det er ingen sag at køre fra den ene ende af Slovenien til den anden på samme dag, 
men forskellene undervejs er enorme. Fra det fascinerende, underjordiske 
grotteland tager det under en times kørsel at komme til Istriens solbeskinnede 
badestrande, og længere nordpå kan man nogle timer senere stå på ski i Kranjska 
Gora eller tage på vandreture i alperne. Alpeområdet dækker hele den nordlige og 
nordvestlige del af det lille EU-land – eller lidt under halvdelen af Sloveniens 
samlede areal. Mest storslåede er De Juliske Alper, der domineres af Triglav, som 
med sine 2864 meter er Sloveniens højeste bjerg og et af alpelandets vigtigste 
nationale symboler.  
 

Triglavs takkede tinder er bl.a. afbildet på det slovenske flag, og bjergene 
har stor betydning for det slovenske folk. Mindst én gang i sit liv må 
sloveneren bestige Triglav, siger man – lidt ligesom rettroende 
muslimers forhold til Mekka. Hvert år tager tusindvis af slovenere 
således turen hertil; i sommerhalvåret kan der ligefrem være trængsel på 
nogle de afmærkede bjergstier, og det selvom vandrerutenettet består af 
ikke mindre end 10.000 km. afmærkede stier. Der er også sørget for at 
man kan overnatte tæt på naturen med 170 shelters og bjerghytter samt 

40 hoteller, der ligger perfekt i forhold til at udforske bjergene.  
 
Triglav har også lagt navn til den 838 km2 store nationalpark, der bl.a. inkluderer Bohinj-dalen og 
Sloveniens største gletsjersø, som får tilført vand fra det næsten 80 meter høje Savica-vandfald. Inden 
for i nationalparkens kan man støde på på gemser, hjorte og i sjældne tilfælde brune bjørne, ligesom 
man vil kunne være heldig at få øje kongeørnen.  
 

Triglav betyder i øvrigt tre-hovedet, og hentyder til bjergmassivets tre 
toppe, men også til en gammel slavisk gudinde, der havde tre hoveder. 
Ifølge myten skal hun have regeret over jorden, himlen og 
underverdenen. Det er en kombination af fascinerende natur og 
dragende historiefortælling, der har fået rejsemagasinet Lonely Planet 
til at udpege De Juliske Alper som et af dette års mest interessante 
rejsemål. 
 

Lang tradition for helseturisme 
Der er også besnærende myter og fortryllende legender knyttet til de mange varme kilder på Den 
Pannoniske Slette i den østlige del af Slovenien. Det er her, at man finder hovedparten af landets store 
helseressorts. 15 er der i alt.  
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Ved Terme Čatež prydes indgangen eksempelvis af Čateždværgen, en skabning der er halvt ged, halvt 
menneske og kendt fra slovenske  
 
folkeeventyr. Det siges, at Čatež viser mennesker vej til helsebringende vand, også det som er skjult i 
jordens indre.  
 
Traditionen for helseturisme er lang i Slovenien. Rogaška slatina  er en af de største og ældste 
kursteder, og de termiske kilder i Laško, der i øvrigt også er kendt for sin ølproduktion, var populær 
allerede blandt romerne.  

 
Populære spasteder tæller også Thalasso centret i badebyen Portorož 
samt Terme Olimia, tæt på grænsen til Østrig og Kroatien. Her kan man 
bl.a. indlogere sig på det fine Hotel Sotelia, der med græsklædt tagryg 
og bambusbeklædning er opført i smuk harmoni med det østlige 
Sloveniens bakkede landskab. Et landskab der i øvrigt er velegnet til 
cykelture på alle niveauer.  
 

 
Det er ikke for ingenting, at også National Geographic har hædret Slovenien som grønt foregangsland. 
grøn turisme.  
 
Helt tilbage i 2009 lagde de slovenske turistmyndigheder en strategi for at blive en af de mest 
bæredygtige destinationer i verden med fokus på aktiv ferie og grøn turisme.   
 
På verdens største rejsemesse ITB i Berlin blev landet for nylig hædret som det højest rangerende 
europæiske rejsemål, når det gælder netop det.  
  

 

 ADDITIONAL INFORMATION 

 
Slovenian Tourist Board 
Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenia 
Phone no.: 00386 (0)1 5898 550, fax: 00386 (0)1 5898 560 
Rebeka Kumer Bizjak, Global Public Relations, press@slovenia.info  
www.slovenia.info/press 
 
Target Tourism 
Pia Klitten Sørensen  
Tel.: +45 8680 1025, Mobil: +45 2452 1025  
E-mail: pia@target-tourism.dk 
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