
 

 

Upplev Slovenien som en riktigt upptäcksresande: 

Det underjordiska äventyret 

I Slovenien vill man tillgodose de kräsna resenärerna med unika och skräddarsydda 

naturupplevelser. Du kan resa till jordens mitt tillsammans med en grottspecialist eller 

utforska underjorden med en tidigare gruvarbetare. 

Många har hört talas om de mäktiga Postojnagrottorna. Här, i de 

kilometerlånga tunnlarna i jordens inre, kan du tas med på en 

guidad tur i en av landets mest besökta och kända 

turistattraktioner. 

I en tid av stor överturism efterfrågas de mer unika och 

exklusiva upplevelserna, vilket det alpina lilla landet tillgodoser 

med sina mer uttänkta och unika upplevelser. 

Nu kan man alltså hoppa över de milslånga köerna för att se Postojnagrottorna. Istället kan du gå i 

samma fotsteg som några av de första upptäckarna, i delar av grottorna som vanligtvis inte är 

tillgängliga för turister. Turistguiderna har ersatts av erfarna biologer och speleologer 

(grottspecialister).  

Utrustad med rep och pannlampa kan du alltså på egen hand uppleva hur det var att vara Luka Čeč, den 

första upptäcktsresande som utforskade de underjordiska grottorna redan under 1800-talet. Under 

denna unika upptäcktsfärd får du lära dig mer om den biologiska mångfald som en karst underjord har, 

och få möjlighet att se det ögonlösa rosa djuret ”dragon baby” i sitt naturliga habitat.  

På upptäcktsfärd med gamla gruvarbetare 

Det finns mänger av andra platser i Slovenien där du kan uppleva ”off the beaten track”. Under jorden 

vid den gamla bly- och zinkgruvan Mežica kan du ro kajak på små sjöar hela 700 meter under jorden.  

I utgrävningsområdet visar en gammal gruvarbetare upp sin 

tidigare arbetsplats. 

Gruvan ligger vid Pecaberget i regionen Gorenjska och var i bruk 

i hela 300 år innan den lades ner 1994. Turerna tar 4-5 timmar 

och inkluderat i priset på 47 euro ingår även en riktig 

gruvarbetar-måltid – en genuin upplevelse av Mežica.  

 



 

Om man lockas av det underjordiska livet, men är ute efter en mer 

gastronomisk upplevelse, finns en fyrarätters avsmakningsmeny i 

Sloveninens gruvmuseum – 160 meter under jorden.  

 

 

 

Trädtoppsliv och historiska upplevelser 

Slovenien är full av unika upplevelser som sträcker sig långt ifrån de typiska turistupplevelserna. Vad 

sägs om att spendera natten i trädtopparna med utsikt över den sagolika sjön Bled? I Garden Village 

Bled kan du sova och bo i trädtopparna i trähytter utformade som 

tält. Med sina fönster från golv till tak får du en svårslagen utsikt 

över den omgivande skogen – en naturupplevelse utan dess like 

och i lugn och ro.  

För de mer historiskt intresserade upptäcktsresande är turerna i 

och runt Kobarid ett spännande sätt att uppleva det bergiga 

gränslandet mellan Slovenien och Italien. Här utspelade sig några 

av de största och blodigaste striderna under första världskriget. För sitt progressiva arbete med att 

vända sig till nya, spännande och exklusiva upplevelser har Slovenien nyligen blivit utnämnd till Hottest 

destination of the Year av Virtuoso, ett globalt nätverk av agenturer som specialiserar sig på lyxiga och 

exklusiva resor.  

Enligt Morana Polovič, som är projektledare för Slovenia Unique experiences, handlar det om 

autentiska aktiviteter med hög kvalité och ska stötta historien om det gröna Slovenien.  

- Vi strävar efter att skapa överraskande upplevelser, med respekt för traditioner, med den moderna 

konsumenten i åtanke. Upplevelserna måste vara lokalt förankrade och med en stark känslomässig 

och personlig prägel, förklarar Morana Polovič. 

  



 

 ADDITIONAL INFORMATION 

Slovenian Tourist Board 

Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenia 

Phone no.: +386 (0)1 589 85 12, fax: 00386 (0)1 5898 560 

Aleksandra Lipej, Global Public Relations, press@slovenia.info  

www.slovenia.info/press 

 

Target Tourism, Press Office 

Pia Klitten Sørensen  

Tel.: +45 8680 1025, Mobil: +45 2452 1025  

E-mail: pia@target-tourism.dk 

www.target-tourism.dk 

Follow us: 

 

 

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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