
 

 

Drömresa: Äventyrslandet Slovenien är en kort semesterresa bort 

Fantastiskt landskap, magiska sjöar, gastronomi i världsklass och läckra spa-orter. I 
Slovenien finns det något för alla när 2021 förhoppningsvis öppnar upp för upplevelser och 
resor igen. Upplev ett av Europas nya, spännande resmål - det finns bara runt hörnet.  

 

     

Som för alla andra länder i världen har 2020 varit ett ovanligt år för Slovenien. Vi har inte 
kunnat resa och upptäcka världen så som vi egentligen skulle vilja, men med ett vaccin på gång 
finns det hopp om att 2021 kommer att bli annorlunda. Agendasättande livsstils- och 
resemedier som Conde Nast Traveler och Lonely Planet pekar ut Slovenien som ett av de länder 
du då bör sätta kurs mot som skandinaver. 
 
Slovenien framhävs som ett av de mest intressanta länderna att besöka 2021, när världen 
förhoppningsvis kommer att se ut som sig själv igen. Cykelstjärnorna Roglič och Pogačar satte 
landet på allas läppar med sina triumfer i Tour de France och Vuelta Espana under året. Det är 
ingen slump att det är just inom cykelsporten som dessa stora slovenska stjärnor vuxit fram, 
med sina fantastiska bergsområden. Perfekt för just cykelsporten, men också skidåkning och 
forsränning.  
 
Landskapet i sig uppmuntrar till en aktiv livsstil – och en aktiv semester, året om. Den magiska 
sjön Bled har också lyfts fram som ett favoritmål för nästa år av Lonely Planet. Det var här, vid 
foten av Julianalperna, som den tidigare presidenten i Jugoslavien hade en av sina 
sommarbostäder. Idag kan man leva miljövänligt med glamping i den spännande Garden Village 
Bled. 
 
En destination i världsklass för foodies 

Tidigare i år tilldelades de bästa restaurangerna i Slovenien landets första Michelin-stjärnor. 
Landet framhävs också för sitt hållbara förhållningssätt till gastronomi och 2021 kommer 
Slovenien att utses till den europeiska regionen för gastronomi. Förutom den stora matkulturen 
så är vinproduktionen i snabb utveckling, och några av de bästa producenterna hittar vägen till 
de ledande restaurangerna i världen - även i de nordiska länderna. 

Perfekt för att unna sig själv 

Med ett urval av naturliga källor är traditionen för hälsoturism också speciell för Slovenien, och 
en av anledningarna till att du bör inkludera Slovenien i dina framtida semesterplaner. Och vem 
behöver inte unna sig efter 2020?  



 

 

Rogaška Slatina i östra Slovenien är en av de största och äldsta spaorterna, och de varma 
källorna i Laško, även kända för ölproduktion, var populära redan för romarna. I den östra 
delen av landet nära gränsen till Österrike och Kroatien hittar du även Terme Olimia. Här kan 
du t.ex. bo på det vackra Hotel Sotelia, som arkitektoniskt passar in i det gröna kuperade 
landskapet. 

Populära spa inkluderar även Thalasso Center i badorten Portorož och Terme Čatež, vars 
ingång är prydd med den mytologiska figuren, Čatež dvärg; en varelse som är en halv get, en 
halv människa och känd från slovenska folksagor.  

Vi kanske inte kan resa just nu - men det finns mycket att drömma om.  
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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. 

https://www.slovenia.info/en  
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