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Slovenia 25 vuotta 
SLOVENIA – VIHREÄ JA VIEHÄTTÄVÄ MATKAILUMAA 

 
Slovenia on pieni, mutta monimuotoinen matkailumaa Juliaanisten 
Alppien, Adrianmeren ja Pannonian tasangon välissä. Matkailu on 
kasvanut Slovenian 25 vuoden mittaisen itsenäisyyden aikana tärkeäksi 
elinkeinoksi ja viime vuonna Sloveniassa saavutettiin itsenäisyyden 
jälkeisen ajan uusi ennätys, kun matkailijoiden yöpymisten määrä ylitti 
10 miljoonan rajapyykin. Maan monimuotoisuus kaikkina vuodenaikoina 
– villi luonto, termiset ja mineraaliset vedet, joet, vesiputoukset, järvet ja 
meri, virkistysmahdollisuudet, nähtävyydet, rikas ruoka- ja 
viinikulttuuri sekä monet tapahtumat houkuttelevat matkailijoita ja 
tarjovat erinomaiset puitteet Slovenian matkailun kasvulle ja 
kehitykselle. 
 
Vuosittaiset matkailijamäärät Sloveniassa ovat lähes kymmenkertaistuneet maan 
matkailuhistorian alusta, vuodesta 1991, kun viime vuonna yöpymisten kokonais-
määrä ylitti ensimmäisen kerran 10 miljoonan matkailijan rajapyykin. Tärkeä tekijä 
kasvulle on ollut ulkomaalaisten matkailijoiden jatkuvasti lisääntynyt kiinnostus 
Sloveniaa kohtaan. Myös suomalaismatkailijat ovat löytäneet puitteiltaan ainut-
laatuisen ja mielenkiintoisen Slovenian, vaikka suomalaisten matkailjoiden määrät 
ovat vielä moniin muihin maihin verrattuna pieniä. Vuosittain noin 15 000–20 000 
suomalaista matkailijaa vierailee Sloveniassa. Erityisesti kesäaikana Slovenia 
kiinnostaa suomalaisia, joista suurin osa viettää lomansa Ljubljanassa, vuoristossa 
tai rantakohteissa. 
 
– Maamme vihreys ja monimuotoisuus houkuttelevat myös suomalaisia. Panos-
tamme matkailupalveluihin, joiden tuottamisessa korostamme kestävää kehitystä ja 
innovatiivisuutta. Myös digitaalisten matkailupalveluiden kehittäminen on 
keskeisessä roolissa. Olemme sitoutuneet toimimaan sloganimme Vihreä. 
Aktiivinen. Terveellinen. mukaisesti, sanoi Slovenian Suomen suurlähettiläs 
Tone Kajzer tänään Helsingissä järjestetyissä Slovenian matkailutapahtumassa. 
 
Suurlähettiläs Kajzer avasi tänään Slovenian 25-vuotista itsenäisyyttä juhlistavan 
I Feel Slovenia. I Feel 25. -valokuvanäyttelyn, joka on yleisölle avoinna ympäri 
vuorokauden Helsingin Keskuskadulla tiistaihin 23.8. asti.     
 
Sloveniassa matkailu on helppoa ja maan sisäisten lyhyiden välimatkojen ansioista 
Slovenia on myös ihanteellinen kohde muutaman päivän matkoille tai pitkän viikon-
lopun viettoon.  
 
Monimuotoisessa Sloveniassa voi yhden päivän aikana harrastaa ulkoilma-
aktiviteetteja vuoristossa, kokea vehreät kylät ja laaksot sekä vetäytyä illaksi 
rentoutumaan Adrianmeren rannikon huipputason termisiin kylpylöihin. Päiväretket 
pääkaupungista Ljubljanasta on helppo toteuttaa – kaukaisimpiinkin osiin maata on 
vain muutaman tunnin ajomatka. Slovenian 24 gastronomisella alueella ja 14 
viinialueella on mahdollista kokea korkeatasoisia kulinaarisia makuelämyksiä. 
Kansainvälisesti tunnetut festivaalit ja muut tapahtumat tarjoavat rentoutumista, 
huvittelua ja kulttuuria. Slovenia on houkutteleva sekoitus urbaania 
hienostuneisuutta ja rustiikkia lämpöä vihreässä monimuotoisuudessaan ympäri 
vuoden. 
 
Pääkaupunki Ljubljana on Euroopan komission nimeämä vuoden 2016 Euroopan 
vihreä pääkaupunki ja se on nimetty maailman 100 kestävän matkailukohteen lis-
talle. Nämä ovat osoituksia siitä, että kaupungissa on onnistuneesti yhdistetty ympä-
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ristön huomioonottaminen, asuminen ja matkailu. Ljubljana on elävä kaupunki, jos-
sa historia ja nykyaika kohtaavat pittoreskissa kaupunkikuvassa. 
 
Helsingistä Ljubljanaan pääse kesäkaudella Finnairin suorilla lennoilla ja ympäri 
vuoden yhdellä vaihdolla. Slovenian ilmasto on miellyttävä – rannikolla välimerel-
linen, sisämaassa mantereinen ja korkeimmilla alueilla on vuoristoilmasto. 
 
 
SLOVENIA LYHYESTI 
Pinta-alaltaan Euroopan unionin neljänneksi pienin jäsenvaltio, Slovenia, tarjoaa 
ainutlaatuisen monipuolisia matkailuelämyksiä. Eri alueiden helppo saavutettavuus 
pääkaupungista Ljubljanasta Adrianmerelle ja Alpeille sekä Pannonian tasangolta Karstiin on 
suuri matkailuvaltti.  
−   Pinta-ala noin 20 000 km2 
−   Asukkaita noin 2 miljoonaa 
−   Slovenia itsenäistyi vuonna 1991 Jugoslaviasta, liittyi EU:hun ja Natoon vuonna 2004 ja 

otti euron käyttöön vuonna 2007 
−   Matkailun osuus BKT:stä 13 %, lähes 40 % palveluviennistä ja 8 % kokonaisviennistä 
−   Matkailutulot nousivat viime vuonna 2,2 miljardiin euroon ja yöpymisten määrä ylitti 10 

miljoonan rajapyykin. Suomalaisia yöpymisiä hieman yli 40 000. 
−   Joka kahdeksas slovenialainen työskentelee matkailualala 
−   Viime vuonna Slovenia oli sijalla 15 yhteensä 162 itsenäisen valtion rauhan tilaa mittaa-

vassa Global Peace Index -mittauksessa ja kesäkuussa 2016 Slovenia oli noussut 10. sijalle.	  
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Æ   Vieraile SLOVENIAN TOURIST 
INFORMATION PORTAL: 
http://www.slovenia.info 

 
Æ   Vieraile PRESS CENTRE: 

http://www.slovenia.info/press 
 

Æ   Tilaa MONTHLY NEWS FOR 
JOURNALISTS: 
http://www.slovenia.info/news 

 
Æ   Vieraile PHOTO GALLERY, jossa on 

yli 1500 korkea resoluutio kuvaa 
Sloveniasta: 
http://www.slovenia.info/photo 
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