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10 syytä matkustaa Sloveniaan 
  
Etsitkö monipuolista kohdetta lomamatkallesi? Tässä 10 syytä, 
miksi sinun kannattaa suunnata seuraavaksi Sloveniaan: 
 
1. Luonto – Aidoimmat asiat voit kokea Slovenian luonnossa. Maassa on paljon 

ihastuttavia luontokohteita ja henkeäsalpaavia maisemia. Slovenia on metsien 
maa. Sen pinta-alasta 66 prosenttia on metsää – Euroopassa vain Suomessa ja 
Ruotsissa on enemmän metsiä. Slovenian luonto on monimuotoinen – järviä, 
jokia, vesiputouksia, luonnonpuistoja, vuoristoa, luolia, suola-altaita, laaksoja 
ja viininviljelyalueita. Yli kolmasosa Sloveniasta on suojeltua Natura 2000  
-aluetta.  

 
2. Ruoka – Sloveniassa on rikas ruokakulttuuri. Maa on jaettu 24 gastronomiseen 

alueeseen. Ruokamatkailun ympärille on syntynyt myös monia tapahtumia, kuten 
joka perjantai maaliskuusta syyskuuhun Ljubljanassa oleva Avoin keittiö (Odprta 
kuhna). Tyypillistä slovenialaiselle keittiölle ovat muun muassa neitsytoliiviöljy, 
luomutuotteet ja jo vuosisatoja kasvatettu rapea Ljubljana-salaatti. Juustot, hunaja, 
ilmakuivattu Karstin alueen kinkku ja Sečovljen suola kuuluvat niin ikään 
slovenialaiseen keittiöön.  Slovenia on tunnettu myös monista huipputason 
keittiömestareista. 

 
3. Viini – Antiikin roomalaiset toivat viininviljelyn Sloveniaan ja Slovenian 

Mariborissa on edelleen maailman vanhin viiniköynnös, joka tuottaa rypäleitä. 
Slovenian 14 viininviljelyalueelta tulee monia erinomaisia viinejä. Amerikkalaisen 
Wine & Spirits -lehti on nostanut viinikellarit Moviassa ja Kabajssa maailman 
TOP100-listalle ja Simčičin jälkiruokaviini, joka tehdään kuivista Rebula-rypäleistä, 
on Decanter-lehden mukaan maailman viiden parhaan viinin joukossa. Sloveniassa 
on useita erityisiä viinireittejä ja monissa viinikellareissa voi vierailla 
maistelemassa slovenialaisia viinejä. Myös luomuviinien tuotannolla on tärkeä sija 
viininviljelyssä. Yksi parhaista luomuviinien tuottajista on Čotar. 

 
4. Luonnonkylpylät – Sloveniassa ihmiset ovat aina tienneet, että terveys, 

elinvoima ja hyvä energia löytyvät vedestä. Sloveniassa on 14 luonnonkylpylää ja 
noin 100 termistä lähdettä, joissa voi nauttia terveellisistä vesistä ja vihreästä, 
koskemattomasta luonnosta. Sloveniassa luonto toimii ihmisten hyvinvoinnin 
edistämiseksi – jo antiikin roomalaiset tiesivät tämän. 
 

5. Maanalainen maailma – Maanalainen maailma Sloveniassa on maaginen. 
Maanalaisia luolia on rekisteröity 11 000, joista 22 on avoinna matkailijoille. 
Tunnetuin luola on Škocjan. Se on ainoa Unescon maailmanperintölistalla oleva 
luola. Slovenian suurimmat luolat ovat Postojnan luolat. Niiden mystisiin 
luonnonmuodostelmiin, stalaktiitteineen ja stalagmiitteineen sekä 150 eri 
eläinlajiin voi tutustua sähköjunan kyydissä. Slovenian vanhin luola ja 
ensimmäinen matkailijoille avattu luola Euroopassa on nimeltään Vilenica.  
 

6. Kestävyys ja ekologisuus – Slovenian matkailun tavoitteena on kehittyä aidosti 
vihreäksi, kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset huomioivaksi. Lukuisat 
matkailuyritykset ovat jo luoneet palveluja, joilla on mahdollisimman pieni 
ympäristövaikutus. Slovenian valtion matkailutoimisto on kehittänyt seurantaa 
varten erillisen ohjelman, jolla matkailualan toimijoita kannustetaan kestävään ja 
ekologiseen toimintaan. Kannustimeksi on luotu SLOVENIA GREEN -merkintä, 
jota voivat käyttää ohjelmaan liittyneet ja ohjelman vaatimukset täyttävät yritykset. 
Sloveniassa kannustetaan myös vihreään liikenteeseen, joka on keskeinen osa 
pyrkimystä ekologiseen matkailuun. 
 



   

 

Slovenian Tourist Board
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenia • T: +386 1 589 85 50 • F: +386 1 589 85 60 • E: info@slovenia.info  

www.slovenia.info

  
7. Ympärivuotiset mahdollisuudet aktiivilomailuun – Slovenia on 

aktiivimatkailijan aarreaitta upean luonnon keskellä. Sloveniassa on noin 28 000 
kilometriä vesiväyliä, 1 300 järveä ja 46,6 kilometriä merenrantaa. 
Vesiurheilumahdollisuuksien kirjo on laaja koskenlaskusta purjehdukseen ja 
sukeltamisesta jokilautailuun sekä erityyppisiin kalastusmahdollisuuksiin. 
Lukuisat pyöräily- ja vaellusreitit sekä 15 eritasoista golfkenttää sekä 
kiipeilymahdollisuudet, lasku- ja liitovarjohypyt sekä erityyppiset 
sisäurheilumahdollisuudet takaavat, ettei lomalla ole tylsää. Alpit tarjoavat 
loistavat puitteet talviurheilulle. Sloveniassa on 80 talviurheilukeskusta. 
Urheiluharrastuksille on siten erinomaiset puitteet kaikkina vuodenaikoina. 

8. Monimuotoisuus – Slovenia on monimuotoinen maa, jossa saman päivän 
aikana voi vierailla maan pääkaupungissa Ljubljanassa, Alpeilla, tasangoilla, 
Karstin alueella ja Adrianmeren rannalla. Tämän tekee mahdolliseksi lyhyet 
välimatkat maan eri osien välillä. Sloveniassa monimuotoisuus ilmenee monin 
eri tavoin niin luonnossa, nähtävyyksissä, harrastusmahdollisuuksissa, 
ruokakulttuurissa kuin esimerkiksi majoitustarjonnassa. Eri puolilla Sloveniaa 
on monia todella ainutlaatuisia majoitusvaihtoehtoja, joissa on huomioitu 
monimuotoisuus, luonto ja kulttuuriympäristö. Koe Slovenian monimuotoisuus 
esimerkiksi glamping-majoituksessa. 

 
9. Tapahtumat – Pääkaupunki Ljublana ja Slovenian eri alueet ovat erilaisia 

tapahtumia täynnä. Musiikkia eri makuun, taidetta, kulinaarisia elämyksiä ja 
festivaaleja. Myös lapset on huomioitu eri tapahtumissa ja erityisesti 
kesäaikana Sloveniassa on panostettu lasten tapahtumiin. Slovenia on myös 
erinomainen maa kokousten ja konferenssien järjestämiseen. Tiesitkö, että 
Helsingissä järjestettävä Flow-festivaali järjestettiin viime vuonna 
ensimmäisen kerran Ljubljanassa ja vuonna 2016 Flow Festival Ljubljana 
järjestetään 12.–14.8.  

 
10. Ihmiset – Slovenialaiset ovat ystävällisiä ja suurisydämisiä. Olet aina 

tervetullut Sloveniaan ja viihdyt varmasti maassa, jonka ihmiset haluavat sinun 
tutustuvan vihreään ja kauniiseen Sloveniaan. Tervetuloa Sloveniaan! 
Dobrodošli v Sloveniji! 
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