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Pressemeddelelse	
	

Ljubljana	er	Europas	miljøhovedstad	
	
Sloveniens	hovedstad	er	totalt	forandret	de	seneste	ti	år	
Ljubljana	 er	 en	 charmerende	 by,	 og	 befolkningen	 er	 stolt	 over,	 at	 deres	 by	 har	 den	
prestigefyldte	titel	”Europas	miljøhovedstad	2016”.	
Den	 lille	metropol	Ljubljana	er	hovedstad	 i	EUs	fjerdemindste	 land,	der	trods	sin	beskedne	
størrelse	har	en	stor	mangfoldighed	og	naturrigdom,	der	blandt	andet	omfatter	Alpetoppe,	
Middelhavskyst	og	en	magisk	underverden	med	huler	og	grotter.	
I	 det	 seneste	 årti	 har	 Ljubljana	 forvandlet	 sig	 til	 en	 livlig	 og	 spændende	 by	 for	 både	
besøgende	 og	 beboere.	 Byens	 centrum	 er	 blevet	 lukket	 for	 trafik,	 og	 gågadenettet	 er	
udvidet,	så	bymidten	nu	er	et	rummeligt	og	komfortabelt	byrum,	der	nærmest	fungerer	som	
en	 hyggelig	 stue.	 Området	 er	 fyldt	med	 caféer,	 restauranter	 og	 grønne	 områder,	 hvor	 de	
besøgende	 kan	 møde	 lokale	 og	 nyde	 byens	 liv.	 Den	 største	 fordel	 er,	 at	 alt	 er	 inden	 for	
gåafstand.	
Ljubljanas	beboere	elsker	at	 cykle	 til	 de	grønne	områder	 i	og	omkring	byen	og	besøgende	
opfordres	til	at	gøre	det	samme.	Byen	har	en	populær	cykel-	ordning,	BicikeLJ,	der	blev	brugt	
1,6	 millioner	 gange	 sidste	 år.	 I	 byen	 kan	 man	 hoppe	 på	 el-drevne	 køretøjer	 benævnt	
"Kavalirs"	(flinke	hjælpere)	til	gratis	ture	på	de	udvidede	gågader.			
	
Romantik	og	grønne	områder	
Langs	floden	Ljubljanicas	bredder	man	kan	selv	finde	rolige,	romantiske	steder	i	skyggen	af	
hængepile	med	udsigt	til	forbipasserende	turistbåde,	kanoer	og	surfpadlere.		
Ljubljana	har	en	høj	kulturel	profil	og	en	række	internationale	festivaler,	og	hvert	år	afvikles	
over	tusind	gratis	udendørs-arrangementer	i	centrum.	
Ved	 at	 begrænsede	 den	 motoriserede	 trafik	 og	 give	 fodgængere,	 cyklister	 og	 offentlig	
transport	førsteprioritet	har	Ljubljana	fået	nye	grønne	områder,	nye	promenader	ved	floden	
og	 en	 mere	 afslappet	 atmosfære.	 De	 udvidede	 gågader	 har	 også	 givet	 mere	 plads	 til	
Ljubljanas	 gratis	 udendørs-arrangementer	 med	 musikfestivaler,	 gadeteater	 og	
danseforestillinger,	sportsbegivenheder	og	udstillinger.	
Ljubljana	 og	 andre	 egne	 af	 Slovenien	 har	 fået	 drikkevand	 af	 god	 kvalitet.	 På	 gaderne	 i	
Ljubljana	kan	man	i	de	varme	måneder	slukke	sin	tørst	gratis	ved	små	springvand.	
	
Farverig	historie	
Ljubljanica-floden	 har	 en	 farverig	 historie.	 Fra	 romertiden,	 indtil	 jernbanen	 blev	 anlagt	 i	
midten	af	det	19.	århundrede,	var	Ljubljanica	en	stor	handels-	og	transportvej.		
På	sin	vej	til	Ljubljana	løber	floden	gennem	de	smukke	Ljubljana-sumpe.	Flodsengen	er	et	af	
Sloveniens	mest	betydningsfulde	arkæologiske	områder.	Udgravninger	har	givet	genstande	
fra	 oldtiden	 til	 den	 tidlige	 moderne	 periode.	 Arkæologer	 mener,	 at	 floden	 har	 haft	
kultstatus.	For	få	år	siden	blev	verdens	ældste	hjul,	5200	år	gammelt,	fundet	i	floden.	
Ljubljanicas	 karakteristiske	 udseende	 skyldes	 arkitekten	 Jože	 Plečnik,	 der	 designede	 den	
gamle	 by-midtes	 bredder,	 anlagde	 træbevoksede	 vandrestier	 ved	 floden,	 herunder	 den	
kendte	 sti	 med	 hængepile	 langs	 Trnovski	 Pristan-bredden,	 og	 byggede	 eller	 renoveret	
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renoverede	flere	af	byens	broer,	herunder	den	berømte	Trnovo-bro,	Skomagerbroen	og	Den	
tredobbelte	Bro.		
Det	 er	 populært	 at	 padle	 stående	 på	 floden	 midt	 i	 Ljubljana,	 der	 måske	 er	 den	 eneste	
hovedstad	i	verden,	hvor	man	på	denne	enestående	måde	kan	opleve	den	gamle	bymidtes	
maleriske	broer,	facader	og	dæmninger.	
Ud	 over	 sin	 berømte	 arkitektur	 er	 Ljubljana	 kendt	 for	 sine	 restauranter,	 hvor	 der	 gøres	
meget	ud	af	såvel	indretning	som	madlavning.		
		
	
Ljubljanas	lounge	
Hjertet	i	Ljubljanas	sociale	liv,	også	kaldet	byens	lounge,	er	flodbredderne,	hvor	livlige	caféer	
med	 udendørs	 siddepladser	 ligger	 tæt.	 Den	 gamle	 bymidte	 og	 dens	 berømte	 broer,	
maleriske	bygninger	og	levende	bredder	kan	opleves	fra	en	turistbåd	eller	fra	en	kano.	
Man	 kan	 slappe	 af	 og	 nyde	 byens	 grønne	 områder,	 udforske	 Tivoliparken,	 der	 er	 på	 fem	
kvadratkilometer	 og	 strækker	 sig	 helt	 ind	 i	 byens	 centrum,	 krydses	 af	 tre	 stier	med	 store	
hestekastanjetræer	og	har	dekorative	blomsterbede,	 interessante	 træer	og	mange	 statuer	
og	springvand.	
Man	kan	passe	sin	 løbetræning	på	en	35	kilometer	 lang	sti,	der	blev	anlagt	som	minde	om	
Ljubljanas	historie.	Byen	var	under	Anden	Verdenskrig	omgivet	af	pigtrådshegn.	
Ljubljanas	botaniske	have,	der	blev	etableret	 i	1810	som	en	af	de	første	 i	Europa,	har	flere	
end	4.500	arter	og	underarter.	En	tredjedel	af	dem	er	endemiske	for	Slovenien.	
I	fjor	blev	en	helt	hvid	forædlet	rose	valgt	som	symbol	for	den	rene	og	grønne	hovedstad	og	
plantet	i	parker,	rundkørsler	og	andre	offentlige	rum.	
	
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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FOR YDERLIGERE INFORMATION OM SLOVENIEN, SÅ KONTAKT VENLIGST: 
 

Det	Slovenske	turistråd	
Dimičeva	13,	SI-1000	Ljubljana,	Slovenija	

Tel.:	00386	(0)1	5898	550,	Fax:	00386	(0)1	5898	560	
www.slovenia.info/press	

Brina	Čehovin,	PR	–og	Marketing	Manager,	Skandinavien	
Email:	Brina.Cehovin@slovenia.info	

	
Eller	
	

Target	Tourism,	Trade	&	Press	
Tel.:	+45	8680	1025,	Mobil:	+45	2452	1025	

www.target-tourism.dk	
Pia	Klitten	Sørensen		

E-mail:	pia@target-tourism.dk	
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Æ Visit the official SLOVENIAN 
TOURIST INFORMATION 
PORTAL: www.slovenia.info 

 
Æ Visit our PRESS CENTRE, follow 

the news (press releases) and 
monthly news for journalists: 
www.slovenia.info/press 

 
Æ Sign up for MONTHLY NEWS 

FOR JOURNALISTS: 
www.slovenia.info/news  

 
Æ Visit our PHOTO GALLERY, 

where you can view and use more 
than 1500 high-resolution photos 
of Slovenian tourism: 
www.slovenia.info/photo 
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