
 

Det oväntade landet med de magiska vyerna 

Slovenien är ett land med böljande vägar, klippiga berg och en vacker natur som 
skriker efter att få upptäckas. Att slovenerna är ett aktivt folk är ingen hemlighet 
– och man bör ju som känt ”ta seden dit man kommer”. I Slovenien finns alla 
möjligheter till en fantastisk, och aktiv, semester. De mest populära aktiviteterna 
hos slovenerna själva är vandring, cykling och löpning. 

 

  
 

Cykla i samma spår som cykelproffsen 

I takt med framgångarna för den inhemska cykelstjärnan Primož Roglič har en 

cykeleufori spridit sig över hela landet. Nyligen gick dessutom det inhemska etapploppet 

Tour of Slovenia av stapeln med flera stora, internationella namn. Med en terräng som är 

som gjord för cykling är det inte så konstigt – utmanande stigningar, alpernas toppar 

och tuff terräng är perfekt för de som vill utmana sig själv på sin cykel.  

 

För familjesemestern eller dig som inte är lika sugen på en tuff utmaning finns mängder 

av alternativ på cykeln. Slovenien har även, som den cykelnation de är, välunderhållna 

och uppmärkta vägar för den något mindre erfarna cyklisten eller familjesemestern.  

 
Vandra från alpina toppar till havets vågor  

Det är en känd sägning bland landets invånare att man ”åtminstone en gång i sitt liv 

måste bestiga Triglav” - landets högsta punkt. Det vittnar om både slovenernas aktiva 

livsstil och det magiska naturlandskapet som bara måste upptäckas.  

 

De hisnande vyerna från alpina toppar, idylliska berg och dalar, gröna skogar och 

vingårdar så långt ögat kan nå. Slovenien bjuder på ett naturlandskap utan dess like. För 

det semestrande paret, den hurtiga tågluffaren och familjen som vill göra mer än bara 

sola och bada finns fler möjligheter att upptäcka Slovenien. Landet bjuder på 10 000 km 

av uppmärkta vandringsleder som leder från de alpina topparna till havsvågorna, från 

slättlandet i Prekmurie till det mystiska Karst.  

 

Efter en vandring ner till havets svalkande vågor väntar en avslappnande simtur eller 

skuggan under parasollet för vissa, fortsatt vattenaktivitet för andra. Orkar du inte vänta 



 
hela vägen ner till havet innan du svalkar av dig så erbjuder Slovenien hela 48 naturliga 

badvattenkällor. Vad sägs om den populära sjön Bled där Sloveniens enda ö finns, den 

smaragdgröna floden Soča och sjön Nadiža som sägs vara den varmaste alpina sjön.  
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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! 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. 
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