Slovenia-seuran matkailuvinkkejä
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Slovenia-seura kysyi jäseniltään,
mitä matkailun valopilkkuja he haluaisivat
omien kokemustensa perusteella
suositella muille suomalaisille,
jotka ovat menossa Sloveniaan.
Vastaukset ovat seuraavalla sivulla.
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”Itse olen viihtynyt erityisesti
Julisilla Alpeilla sekä
Karstin ja Bela Krajinan
alueilla. Parasta Sloveniassa
on mielestäni patikoiminen,
viini & ruoka sekä majoittuminen
maatilamajoituksessa.”

1 Ljubljana:

Eiköhän Ljubljana ole ainakin ensimatkaajalle
se paras kohde. Kaunis rauhallinen kaupunki,
jossa on kuitenkin upea yöelämä. Parhaat
juomat saa Dvorni Bar -nimisestä viiniravintolasta joen kupeessa, hieman
yliopistolta alaspäin.
...Suosikkipaikkani ovat Metelkova mesto,
Tivolin puisto ja Trnfest-festivaali.
...Elokuun loppu Ljubljanassa. Ljubljana
on tietysti aina ja varsinkin kesällä
miellyttävä kaupunki, mutta kohokohta on
elokuun viimeinen viikonvaihde. Kalenterista
riippuen se saattaa joskus olla myös
syyskuun ensimmäinen viikonloppu.
Lomat ovat päättyneet, koulut alkavat ja
väki palaa kaupunkiin. Tällöin päättyy
Ljubljana Festival: www.ljubljanafestival
Kesäkauden ohjelma, joka on tavallisesti
alkanut heinäkuun alkupuolella. Kaupunki
on perjantai- ja lauantai-iltaisin täynnä
orkestereita.
...Pidempään Sloveniassa viihtyville voi
suositella itsepalvelupesulaa. Sellainen löytyy
vaikkapa Celica-vankilahostellista.

6 Kostanjevica na Krki, Slovenian
pienin kaupunki. http://www.ntz-nta.si/en/
default.asp?id=5544 Hieno luostari, jossa
taidenäyttelyjä: http://www.slovenia.info/
?kul_zgod_znamenitosti=10851
Lähellä Pleterjen toimiva kartusiaaniluostari:
http://www.slovenia.info/?sakralne_
znamenitosti=8875

Muita kaupunkeja:

8 Bohinj - mukava paikka uida tai patikoida
9 Cerknican ”katoava järvi” (Cerkniško
jezero). Järven laajuus vaihtelee eri
vuodenaikoina, koska vesi nousee maan
alta sateiden mukana ja myös katoaa sinne
kuivina aikoina. http://www.slovenia.info/
?jezero=4406
...Cerkniško jezeron ”takana” Loška dolinassa
halpa ravintola, mahtava palvelu.

2 Maribor
...Erityisesti jäivät mieleen Mariborin seudun
monet kylpylät ja viinitilat.
...Mariborin kaupungin keskustan alta löytyvät
Vinag-viinikellarit. Yhtiön nuori isäntä
järjestää mielenkiintoisen tutustumistuokion
kellareihin ja kertoo yhtiön historiasta.
Maanpäällisissä tiloissa voi sitten lopuksi
olla viininmaistajaiset, mutta se onnistuu
myös kellareissa. Vinagin myymälä
myy viinejä edulliseen hintaan. Erityisesti
suosittelen Vinagin kuohuviiniä. Suomalaiset
samppanjan asiantuntijat ovat ihailleet
juoman laatua verrattuna aitoon aineeseen.
...Perheenäitinä haluaisin lisätä tähän
Mariborin keskustan itsepalvelupesulan Lešnik
in Sedovnik.
3 Idrija on mukava pieni kaupunki.
...Idrija on kuuluisa nestemäisen elohopean
kaivoksesta ja museosta. Nestemäistä elohopeaa
löytyy vain parista paikasta maailmassa.
http://en.wikipedia.org/wiki/Idrija
4 Škofja Loka on kiva kaupunki, jonka
läheisyydessä on Crngrob-niminen kylä ja
siellä pyhiinvaelluskirkko ja yksi
Slovenian goottilaisen kauden kauneimmista
muistomerkeistä.
5 Myös Kamnik on viehättävä keskiaikainen
pikkukaupunki vihertävien vuorien juuressa.

Järviä:

7 Bledin järven kirkkaansininen vesi ja
romanttinen soutumatka pikkuruiselle
saarelle... aah, voiko romanttisempaa olla?
... Park-hotellin kermaleivos (kremne rezine).
Mainitaan nyt Bledistä ensiksi tämä herkku,
jota ei pidä jättää nauttimatta, jos Blediin
matkustaa. Ja nimenomaan Park-hotellin
versio on se ainoa oikea. Golffareille voi vielä
kertoa, että Bledin kenttä on tehty jo 1930luvulla Jugoslavian kuningasta Aleksanteria
varten. Liekö pelit jääneet häneltä kokonaan
pelaamatta, koska hänet murhattiin
Marseillessa vuonna 1934.
www.hotel-park-bled.com

Luolia:

10 Postojnan tippukiviluola
www.postojnska-jama.si on Slovenian suurin
yksittäinen matkailunähtävyys. Sisällä pääsee
ajelemaan junalla ja - jos on tuuria - voi nähdä
harvinaisen maanalaisen eläimen: olmin.
11 Škocjanin luola www.park-skocjanskejame.si. Itsestäänselvyys, josta on silti syytä
muistuttaa, koska se pyrkii jäämään
matkailijoilta Postojnan varjoon. Ei yhtä
suuri kuin Postojna, mutta oikeastaan
vaikuttavampi luolassa virtaavan joen
vuoksi. Luolassa ei ole junia kuten
Postojnassa, vaan koko matka on käveltävä.

Rannikko:

12 Piran - upea venetsialaistyylinen
pikkukaupunki.
13 Sečovljen suola-altaat Portorožin lähellä.
Nykyään museo. http://dragonja.mbss.org/
Secovlje/index.html

...Siellä näkee kuinka tehtiin ja tehdään yhä
edelleen suolaa perinteisellä menetelmällä.
Museokaupasta ostin kukkaissuolaa tuliaiseksi
kotiin, ja ehkä siksi kaikki yllättäen rupesivat
kehumaan valmistamaani salaattia.

Urheilua:

14 Bovec http://www.bovec.si - kaikenlaisia
urheilumahdollisuuksia (kanootti, kumilauttakoskenlasku jne.)
Laskettelua:
15 Rogla www.rogla.si ja
16 Kranjska Gora www.kr-gora.si tarjoavat
mahdollisuuden myös murtomaahiihtoon.
Kranjska Goraa lukuun ottamatta hiihtokeskukset ovat pienten vuoristoteiden ja
kabiinihissimatkan takana, joten aikaa pitää
varata matkoihin enemmän kuin maantieteellisesti
voisi arvella. Mutta maisemat ovat siksi erityisen
huikeita. Rogla sopii erityisen hyvin myös
perhelomakohteeksi. Siellä pidetään tänä vuonna
ensi kertaa maastohiihdon maailmancup-kisat.

Kylpylöitä:

17 Hotel Golf Bled - Kiva allas ja saunaosasto
18 Ptujn terveyskylpylä ja sauna-osasto on
osa meidän jokavuotista lomarituaaliamme.

Viinitiloja ja ravintoloita:

19 Hyvää viiniä saa esimerkiksi Goriška
Brdasta Dobrovon kylän viinitiloilta
www.klet-brda.com - ja toisestakin:
www.vinotekabrda.si
20 Kmetija Mahnič, (Dragonja, Sečovlje)
Kroatian rajalla lähellä Sečovljen suola-allasta
tilauksesta ruokaa ryhmille; paljon laatuviinejä
omalta tilalta.
21 Brič restavracija lähellä Koperia
moottoritien varressa: luomuviinejä, tasokas
ravintola, ei kovin halpa, mutta mahtava
tarjoilu ja palvelu.
22 Halozen seudun viinitilat www.halo.si
Kun majoittuu seudun maatilalle, ainakin
tietää, mistä viini on kotoisin.

Maatilamajoitusta:

...Minusta oli erityisen mukavaa sekin, että
siellä on paljon maatilamajoitusta ja
tarjotaan ruokaakin tilan tuottamista
aineksista.
23 Murska Sobota: Gostilna in prenočišča
Sinjor www.sinjor.com
24 Skofja Loka www.pri-marku-porenta.si:
viihtyisä paikka, 4 ”omenaa”, jopa sauna.

Julisilla Alpeilla:

Triglavin kansallispuisto, johon kuuluvat mm.
25 Vintgar, www.slovenia.info/?ogledi=77
- upea kanjoni Bledin läheisyydessä.
26 Triglavin pohjoisseinä Vrata- laaksossa
sijaitsee 950 metrin korkeudessa, josta on upea
näköala Triglaville. Sinne pääsee kesäisin
autollakin.
27 Vesiputous Savica www.bohinj-info.com/si/
slap_savica huimaa näkö- ja kuuloaistia.
28 Planican lentomäki ja laakso, paitsi
mäkikotkille myös monille suomalaille
penkkiurheilijoille tuttu jännityspaikka.
Ensimmäisen yli 200 metrin hypyn hyppäsi
Toni Nieminen vuonna 1994.
29 Reitti Nova Gorica - Tolmin - Kobarid Bovec - Kranjska Gora on minusta Slovenian
upein vuoristotie. Sen varrella on useita
ravintoloita, joissa tarjotaan perinteistä
slovenialaista kotiruokaa.
30 Sočajoen laakso - Monia viehättäviä
pikkukyliä matkalla: Kanal, Most na
Soči, Kobarid, Trenta.
31 Kobarid: Ensimmäisen maailmansodan
aikaisen Sočan (Isonzon) rintaman taistelun
museo. Kyseessä on edelleen sotahistorian
suurin vuoristotaistelu, johon osallistuivat
muun muassa Ernest Hemingway, Erwin
Rommel ja Benito Mussolini. Museo on saanut
kansainvälisiä palkintoja. Opastusta on tarjolla
kuudella kielellä, ja myös taistelupaikoilla
voi käydä, oppaan kanssa tai ilman. Kobarid
sijaitsee Slovenian luoteiskolkassa, joten sinne
tulee Ljubljanasta harvemmin mentyä, mutta
bussillakin matka sujuu päivässä mukavasti
ja palata voi vaikka Vršičin solan (1600 m) ja
Kranjska Goran kautta, jolloin tulee nähtyä
vuoristoakin kunnolla. www.kobariskimuzej.si.

Muualla vuoristossa:

32 Logarska Dolina www.logarska-dolina.si
- kaunis ja idyllinen alppilaakso.
33 Železniki www.zelezniki.si Rudnohiihtokeskus ja Selška dolina: aitoa
alppimaaseutua kesällä ja talvella eikä
ainakaan matkailulla pilattua.
34 Velika Planina www.velikaplanina.si
vuoristossa voi kävellä paimenkylän
läpi ja maistaa juustoa. Reippaat matkailijat
saavat rauhassa patikoida, vaeltaa tai ajaa
maastopyörällä.
35 Jezersko www.jezersko.si on erittäin
idyllinen ja rauhallinen pienehkö
paikkakakunta Kamnikin Alpeilla. Sopii vaikka
vaellukseen yms. Suomesta sinne järjestetään
jopa matkoja (www.marjomaki.fi).

Historiaa:

36 Bohinjin Vuoristopaimenmuseo eli
tuttavallisemmin Juustomuseo - tilaisuus perehtyä
juustonvalmistukseen alppilaitumilla.
37 Partisaanisairaala Franja - näin lääkittiin
potilaita toisessa maailmansodassa keskellä
metsää. Tällä hetkellä suljettu.
38 Ptujn linna on vakiokohteemme. Viemme
aina kaikki ulkomaalaiset kesävieraamme
ihailemaan tätä vanhan ajan linnaa ja
hienoja maisemia, jotka avautuvat sen
tornista.
39 Turjakin linna. Vain parikymmentä
kilometriä Ljubljanan eteläpuolella.
Historiallisesti mielenkiintoinen
turkkilaissotien ja toisen maailmansodan
ajalta. Linnanherrat tukivat myös Primož
Trubaria, jonka synnyinpaikka on lähellä.
Trubarin synnyintalon turkkilaiset tosin
tuhosivat, mutta paikalla ollut mylly on
entisöity ja sisällä sijaitsevassa museossa oli
ainakin syyskuussa hyvä englanninkielinen
opas. Kolmas seudun vinkki koskee
erinomaista ravintolaa: Gostilna pri Kuklju.
www.trubarjevi-kraji.si
40 Hrastovljen kirkko Koperin lähellä.
Upea Kuolemantanssi-fresko 1400-luvun
lopulta pienessä kirkossa, joka on ympäröity
turkkilaisten hyökkääjien varalta muurilla.
http://www.slovenia.info/?sakralne_
znamenitosti=445
41 Kropan kylä lähellä mehiläismuseostaan
kuuluisaa Radovljicaa. Kiinnostava metalliteollisuusmuseo, jossa myös paikallisen suuruuden,
Anton Dermotan (1910-89) elämää esittelevä
näyttely. Dermota työskenteli yli 40 vuotta
Wienin valtionoopperassa.
www.culturalprofiles.net/slovenia/Units/
5189.html
42 Žičen kartusiaaniluostarin rauniot 1100luvulta Slovenske Konjicessa, Celjen
koillispuolella.http://kraji.eu/slovenija/zicka_
kartuzija_okolica/photos/eng Lähellä Celjessä
on linnan rauniot. Se oli Slovenian suurin linna ja
kuului Celjen kreiveille, keskiajan Slovenian
vaikutusvaltaisimmalle suvulle.
43 Sveta Goran vuori ja kirkko Nova Gorican
lähellä. Huikeat maisemat ja jyrkästi nouseva
ajotie. http://www.slovenia.info/?sakralne_
znamenitosti=3816; Kostanjevican luostari
Nova Gorican lähellä. Bourbon-kuninkaiden
haudat.

